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ST-506
vznik Shutgart Technologies (Seagate) r.1980

používané u prvních PC řady XT, pouze pro připojení HDD

připojení max. 2 HDD o 16ti hlavách

rozhranní náchylné na rušení -> co nejkratší kabely

disk plně „tupý“, o všechno se stará počítač

připojení 3mi kabely:

2x 20-žilové datové

1x 34-žilový pro přenos řídících informací

teoretická přenosová rychlost 5-7 Mb/s
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ESDI
„Enhaced Small Device Interface“

vznik Maxtor Corporation r.1983

náhrada již nevyhovujícího ST-506

snaha o standardizaci pro všechny periferie, ne pouze HDD

dekódování informací prováděno na desce HDD -> menší rušení

možno získat z disku informace o geometrii

disk až 256 hlav

stejná kabeláž jako ST-506, pouze 2 zařízení

teoretická přenosová rychlost 24 Mb/s
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ATA/IDE I.
ATA (Advanced Technology Attachment) je standardizované rozhraní organizací 

ANSI

IDE (Integrated Device Electronics) je zařízení pro rozhraní ATA

vznik Western Digital a Compaq r.1986

odpověď na ESDI

hlavní řídící jednotka HDD umístěna přímo na něj

vlastní rozhraní slouží POUZE jako „prostředník“ mezi HDD a BUS

podstatné snížení hladiny šumu



  

ATA/IDE II.
zapojení pomocí 40ti, nebo 80ti žilového kabelu

na jednu stopu je možné umístit vyšší počet sektorů

pouze 2 zařízení(MASTER, SLAVE, SINGLE) – pro správnou komunikaci 

navolení pomocí svorek

zapojit lze pouze HDD

zmatek ve značení standardů – každá firma řeší po svém



  

ATA
r.1994

připojení pomocí 40ti žilového kabelu

omezená délka kabelu na několik decimetrů, max. 2 připojené disky

reřimy pro přenos dat:

PIO (Programmed Input/Ouput)

DMA (Direct Memory Access)

DMA Multiword

teoretická přenosová rychlost 8,33 MB/s

max. kapacita HDD 512MB

vyplývá z adresace:

4b pro povrch, 6b pro sektor, 512B na sektor



  

ATA-2
r. 1996

podstatně vylepšuje a rozšiřuje ATA

zpětně kompatibilní

nové módy: PIO 3 a 4, DMA 1 a 2

blokový přenos dat -> zvýšení výkonnosti rozhraní o 30%

teoretická přenosová rychlost 16,6 MB/s

LBA (Logical Block Addressing) - logické adresování disků

překonání 512MB bariéry

musí podporovat jak HDD, tak BIOS MB



  

Fast ATA, Fast ATA-2
pouze marketingové názvy firem Seagate a Quantum

Fast ATA-2 = ATA-2

ATA-2 definuje všechny přenosové režimy, verze „fast“ defunují pouze ty 

rychlejší režimy než „bezfast“ verze



  

ATAPI
„ATA Packet Interface“

protokol umožňující připojení i jiných „nediskových“ zařízení:

optické mechaniky(CD/DVD-ROM/RW)

ZIP

páskové jednotky

disketovky

v OS nutný ovladač protokolu

další standardy vycházejí z ATAPI, které je propracovanější a komplexnější než 

ATA



  

ATA-3
r.1997

obohacuje ATA-2 o prvky zajišťující bezpečnost a spolehlivost dat při vyšších 

rychlostech 

nejvýznamější S.M.A.R.T. - „Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“

nijak významné rozšíření, pouze naznačení cesty

pouze S.M.A.R.T se uchytil a používá se dodnes



  

Ultra ATA/33
též Ultra DMA/33, nebo ATA-4 

r.1997 standardizoval Quantum

dodefinován režim DMA Multiword 3

max. přenosová rychlost 33MB/s

kontrolní součty CRC -> ty umožňují přenos na takto vysokých rychlostech -> 

použitý kabel navrhován pro max. rychlosti 5MB/s

zpětně kompatibilní

musí ho podporovat jak BIOS, tak HDD



  

Ultra ATA/66
r.1998 standardizoval Quantum

podpořili ostatní výrobci HDD

max. přenosová rychlost 66MB/s

nepostačuje 40ti žilový kabel, pro správnou fci je nutný 80ti žilový -> každý 

datový vodič má vlastní zemění -> nedochází k rušení

zpětně kompatibilní



  

Ultra ATA/100
r.2000

max. přenosová rychlost 100MB/s

48b LBA

AAM(Automatic Acoustic Management) – řízení hlučnnosti HDD na úkor výkonu

zpětně kompatibilní



  

Ultra ATA/133
r.2003

max. přenosová rychlost 133MB/s

nikdy nepoužíváno, přechod na SATA



  

Ultra ATA/133



  

Přenosové rychlosti
MÓD MB/s Implementováno

PIO 0 3,3 ATA
PIO 1 5,2 ATA
PIO 2 8,3 ATA
PIO 3 11,1 ATA-2
PIO 4 16,6 ATA-2

DMA 0 SW 2,1 ATA
DMA 0 DW 4,2 ATA
DMA 1 SW 4,2 ATA
DMA 1 DW 13,3 ATA-2
DMA 2 SW 8,3 ATA
DMA 2 DW 16,6 ATA-2

UDMA 0 16,6 ATA/33
UDMA 1 25 ATA/33
UDMA 2 33,3 ATA/33
UDMA 3 44,4 ATA/66
UDMA 4 66,6 ATA/66
UDMA 5 100 ATA/100
UDMA 6 133 ATA/133
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EIDE
dobově spadá před ATA-3

specifikoval Western Digital r.1997

definuje stejné režimy jako ATA-2, podporuje nedisková zařízení a LBA

definuje 2 kanály, takže je možné připojit až 4 zařízení -> duální řadič, primární a 

sekundární kanál

díky tomu velké rozšíření
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SCSI
„Small Computer System Interface“

protokol vyšší úrovně než IDE

skutečná sběrnice s inteligentními řadiči u každého zařízení -> spolupráce na 

utváření toku informací

podpora mnoha odlišných typů zařízení

různé přenosové protokoly



  

SCSI-1
ustanoven komisí ANSI r.1986

základní 8b sběrnice

přenosová rychlost 5MB/s

8 zařízení(jedno samotné SCSI rozhranní)

délka sběrnice až 6m

pomocí HVD(High Voltage Differential) délka až 25m



  

SCSI-2
ustanoven komisí ANSI r.1990

výrazné vylepšení SCSI standardu

dvojnásobná rychlost sběrnice 10MHz -> prenosová rychlost 10MB/s

8b kabeláž, délka 6m

Wide SCSI -> 16b, případně 32b, délka zkrácena na 3m

až 16 zařízení na sběrnici

aktivní terminace – automatické nastavení terminace a identifikátoru zařízení

fronta příkazů – hromadné vyřizování požadavků mezi zařízení zároveň

rozšíření množiny příkazů



  

SCSI-3
ustanoven komisí ANSI r.1994

protokoly Ultra SCSI

dvojnásobná rychlost sběrnice 20MHz -> prenosová rychlost 20MB/s

8b kabeláž, délka 3m

Wide SCSI -> 16b, přenosová rychlost 40MB/s, délka zkrácena na 1,5m

sériové SCSI - Firewire

oddělení od rodiny SCSI

definováno jako samostatné rozhranní IEEE 1394



  

Ultra2 SCSI
ustanoven r.1998

vývoj Seagate a Quantum

dvojnásobná rychlost sběrnice 40MHz -> zavedena rozdílová napěťová 

signalizace LVD(Low Voltage Differential), délka sběrnice 12m

šířka 16b

maximální přenosová rychlost 80MB/s

zpětně kompatibilní



  

Ultra3 SCSI
ustanoven r.1999

též Ultra-160 SCSI

rychlost sběrnice zůstává 40MHz

šířka 16b

délka sběrnice 12m, LVD

maximální přenosová rychlost 160MB/s



  

Ultra-320 SCSI
ustanoven r.2002

dvojnásobná rychlost sběrnice 80MHz

šířka 16b

délka sběrnice 12m, LVD

maximální přenosová rychlost 320MB/s



  

Ultra-640 SCSI
ustanoven r.2003

dvojnásobná rychlost sběrnice 160MHz

šířka 16b

délka sběrnice 12m, LVD

maximální přenosová rychlost 640MB/s
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SATA
„Serial Advanced Technology Attachment“

na trh uvedena v r. 2004

specifikace vytvořena v r.2001 firmami APT Technologies, Dell, IBM, Intel, 

Maxtor a Seagate

nové rozhraní, nekompatibilní s předchozími verezmi ATA/IDE(propojení možné 

pouze pomocí aktivních redukcí)

7 pinový kabel, frekvence 1500MHz

1b šířka kanálu, maximální přenosová rychlost 1,5Gb/s

metoda přenosu Diferential Signalling -> nám již známá jako LVDS - Low 

Voltage Differential Signalling z SCSI rozhraní



  

SATA



  

SATA 3Gb/s
chybně označována jako SATA II

představena v r. 2004, vyvinulo společenství SATA II

dvojnásobná propustnost oproti SATA

7 pinový kabel, frekvence 1500MHz, 1b šířka kanálu

nativní podpora Hotswap(připojení za chodu počítače) a NCQ(Native Command 

Queuing)-sekvenční řízení latence I/O dat



  

Děkuji za pozornost


