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Шта је секундарна меморија?

Основе:

 меморија која је физички одвојена од матичне плочемеморија која је физички одвојена од матичне плоче

 магнетни и оптички дисковимагнетни и оптички дискови

 трајно чување програма и података и по нестанку напајања

 програми и подаци се учитавају у основну меморију током извршавања програмапрограми и подаци се учитавају у основну меморију током извршавања програма

Предности:

 велики капацитет у односу на основну (оперативну) меморијувелики капацитет у односу на основну (оперативну) меморију

 поузданост и сигурност податакапоузданост и сигурност података

 брзо лоцирање и приступ подацимабрзо лоцирање и приступ подацима

 економичностекономичност –– релативно ниска ценарелативно ниска цена
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Стаза (track) – кружна стаза која се
добије једном пуном ротацијом диска
је прстен намагнетисаног материјала
Ширина: 1-2 микрометара
 5000-10000 стаза/cm

Сектор (sector) – јединица фиксне
дужине за чување података
512 бајтова (4096 бита)

Глава за читање диска – креће се
изнад површине диска и има
индукциони калем за магнетисање
диска

Покретна ручица – помера главу
изнад површине диска

Физичка структура диска

стазе
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Глава за
читање диска

Покретна ручица
за главу

3 - 12 cm
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Физичка структура сектора

Преамбула – уводни део сектора који служи за синхронизацију главе пре
читања/писања

Подаци – део сектора који садржи конкретне податке

Код за исправку грешке (Error-Correcting Code, ECC) – део сектора за
исправљање грешака

Међусекторски размак – размак између сектора на диску

Капацитет формтираног диска је око 15% мањи од неформатираног  збогКапацитет формтираног диска је око 15% мањи од неформатираног  због
структуре сектора и међу секторског растојања !структуре сектора и међу секторског растојања !

Преамбула Подаци Код за исправку
грешке
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Диск са четири паралелне плоче

Стаза (track) – кружна стаза која се
добије једном пуном ротацијом
диска

Цилиндар (cylinder) – скуп трака на
једнаком радијалном растојању

Савремени дискови
6 - 12 плоча

Тражење (seek) – позиционирање
ручице на радијално одстојање

 5-10ms – насумичне стазе
 < 1ms – за суседне стазе

Ротационо кашњење – кашњење
које уноси због ротације диска да би
се пронашао одговарајући  сектор

Смер
кретања
ручице

Главе за
читање и

уписивањеПовршина 7

Површина 6

Површина 5

Површина 4

Површина 3

Површина 2

Површина 1

Површина 0
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Читање и писање на диск

Тражење (seek) – позиционирање ручице на радијално одстојање

 5-10ms – насумичне стазе

 < 1ms – за суседне стазе

Ротационо кашњење (rotation latency) – позиционирање жељеног сектора
испод главе

 Брзине ротације: 5400, 7200 10800 o/min

 Ротационо кашњење: 3 – 6 ms

Брзине преноса – брзина преноса између матичне плоче и диска

 20 – 40 MB/s
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Контролер диска

Чип који управља дискомЧип који управља диском..
Функције:Функције:

 прихватање наредби: READ, WRITE, FORMAT
 кретање ручице диска
 открива и исправља грешке (управљање лошим секторима)
 претвара бајтове из оперативне меморије у низ битова за диск
 претвара низ битова са диска у бајтове за оперативну меморију

Предпојачавач канала
за читање и писање

Контролер мотора Контролер диска
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Предпојачавач канала
за читање и писање

Контролер мотора Контролер диска



Кеширање диска у оперативној меморији
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Развој технологија чврстих дискова

Први диск: PC XT Seagate 10MB
 Приступ диску базиран на позивима BIOS-a
 IDE (Integrated Device Electronics) технологија
 Капацитет до 504MB

Друга генерација: EIDE (Extended IDE)
 LBA (Logical Block Addressing), адресирање са 28 бита
 Подржано адресирање до 128GB
 EIDE контролер са2 канала, са примарним и секундарним диском
 Брзина преноса 16,67 MB/s

Трећа генерација
 ATA-3 (Advanced Technology Attachment)
 ATAPI-4 (ATA Package Interface)

 Брзина преноса 33 MB/s
 Адресирање са 28 бита

 ATAPI-6 (ATA Package Interface)
 Брзина преноса 33 MB/s
 Адресирање са 48 бита

 ATAPI 7, 8, 9 ...
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SCSI технологија чврстих дискова

SCSI (Small Computer System Interface), 1986
 UNIX, Sun, HP, Mac, Intel PC Servers
Магистрала за везивање више уређаја

Interface Bus width Clock speed Bus bandwidth Max. cable
length

Max. number
of devices

SCSI 8 bits 5 MHz 5 MB/s 6m 8

Fast SCSI 8 bits 10 MHz 10 MB/s 1.5-3m 8

Wide SCSI 16 bits 10 MHz 20 MB/s 1.5-3m 16
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Wide SCSI 16 bits 10 MHz 20 MB/s 1.5-3m 16

Ultra SCSI 8 bits 20 MHz 20 MB/s 1.5-3m 5-8

Ultra Wide SCSI 16 bits 20 MHz 40 MB/s 1.5-3m 5-8

Ultra2 SCSI 8 bits 40 MHz 40 MB/s 12m 8

Ultra2 Wide
SCSI

16 bits 40 MHz 80 MB/s 12m 16

Ultra3 SCSI 16 bits 40 MHz DDR 160 MB/s 12m 16

Ultra-320 SCSI 16 bits 80 MHz DDR 320 MB/s 12m 16



Повезивање SCSI чврстих дискова
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RAID

RAID :: Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks
Редудантни низ независних дискова је група дискова који заједно функционишу
као целина.

 Циљ је повећање сигурности података и проширење капацитета, уз минимално
додатно улагање новца.

 Доминантан начин смештања података у већим и сложенијим рачунарским
системима.

Конфигурација::

 Рачунар
 Кутија са SCSI дисковима
 RAID SCSI controller
 Сви дискови се кориснику (софтверу) приказују као један

Различите шеме за распоређивања података

RAID нивои представљају различите шеме за распоређивање и заштиту података на групи
дискова.
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RAID ниво 0

block-level striping without mirroring

 additional storage (додатни простор за смештање података)
 no fault tolerance (нема толеранцију на отказе)
 no error checking (нема провере грешке)
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RAID ниво 1

mirroring without parity or striping

mirrored set of data on two discs (копија података на два или више дискова)
 good fault tolerance (добра толеранција на отказе)
 no error checking (нема контроле грешака)
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Виши нивои RAID-а

Виши нивои RAID-а (нивои 2 до 6) користе различитe приступe који се зову data
stripping, што представља логичко сегментирање секвенцијалних података

 смештање издељених података на неколико дискова у низу

 један диск се искључиво користи као диск за проверу

 бржа је обрада података у односу на обично прављење копије диска
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