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Rozdział 9.

���������	
�

Obecnie w każdym komputerze PC znajduje się przynajmniej jeden twardy dysk zgodny
ze standardem IDE (Integrated Drive Electronic), który na przestrzeni lat doczekał się

wielu różnych rozszerzeń. Dyski SCSI, które w przeciwieństwie do dysków IDE pro-

jektuje się z myślą (między innymi) o działaniu w trybie ciągłym, nie są dzisiaj montowa-

ne w zwykłych komputerach biurkowych, ale raczej w serwerach, gdzie wymagana jest
wysoka niezawodność. Z biegiem czasu wiele funkcji tworzonych specjalnie dla dys-

ków SCSI zostało przejętych przez standard IDE.

Standard IDE definiuje jedynie elektryczny interfejs między twardym dyskiem a elek-
troniką sterującą, zlokalizowaną w chipsecie (zazwyczaj w mostku południowym), której

obecność można rozpoznać po dwóch złączach IDE znajdujących się na płycie głównej.

Pod pojęciem standardów ATA (Advanced Technology Attachment) kryją się kolejne

rozszerzenia mające postać uzupełnień listy rozkazów i coraz szybszych trybów prze-

syłania danych. Są one bardzo interesujące dla użytkownika, ponieważ określają zasady
optymalnej współpracy twardych dysków z kontrolerami IDE. W standardzie ATA-4

zdefiniowano między innymi tryby Ultra-DMA, z którymi wiązało się kilka fizycznych

zmian w łączu IDE, ponieważ pewne sygnały są wykorzystywane w nich w nieco in-

nych sposób niż w tradycyjnym łączu IDE.

W standardzie ATA-6 znalazły się tak istotne unowocześnienia, jak adresowanie 48-bitowe,
a także funkcje dotyczące akustyki, rozszerzonej diagnostyki i zarządzania mocą. Adre-

sowanie 48-bitowe umożliwia współpracę z teoretycznym twardym dyskiem o gigan-

tycznej pojemności 128 Petabajtów. Stało się to możliwe dzięki dwukrotnemu odczyty-
waniu rejestru adresowego magistrali IDE — najpierw odczytywane są bardziej znaczące

bity, a następnie mniej znaczące bity numeru sektora. Do uzyskania takiej współpracy

wystarczyło zaimplementowanie nowych poleceń ATA; nie były konieczne żadne elek-

tryczne modyfikacje interfejsu. Taki tryb adresowania musi być jednak obsługiwany

również przez system operacyjny. Do tej pory taką możliwością może pochwalić się je-
dynie system Windows XP z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1. Płyty główne

obsługujące tryb Ultra-DMA 6 o przepustowości 133 MB/s powinny też standardowo ob-

sługiwać adresowanie 48-bitowe. Dotychczas stosowane było tylko adresowanie 28-bitowe,

dzięki któremu można było uzyskać maksymalną pojemność dysku wynoszącą 128 GB.

Na pojęcie ATAPI (AT Attachment Packet Interface) można się najczęściej natknąć w po-
wiązaniu z napędami CD-ROM. Jest to zestaw poleceń dla napędów CD-ROM, ZIP,

nagrywarek płyt CD i innych urządzeń podłączanych do portu IDE (z wyjątkiem twar-

dych dysków), traktowany jako rozszerzenie zestawu poleceń ATA. Polecenia ATAPI
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są częścią specyfikacji ATA-4, która nakazuje coraz pełniejszą obsługę poleceń magi-
strali SCSI. Wewnątrz poleceń ATAPI stosowane są polecenia SCSI dla napędów CD,

DVD i innych urządzeń. Są one opakowywane wewnątrz poleceń ATA i przesyłane jako

odpowiednie pakiety.

����������	�
��

W nowoczesnych płytach głównych twarde dyski są automatycznie wykrywane przez
BIOS, dzięki czemu nie ma potrzeby wprowadzania ręcznych ustawień (przynajmniej

jeżeli chodzi o dzisiejsze twarde dyski). W przypadku wystąpienia jakichś problemów
pierwszym krokiem (jeszcze przed rozkręceniem obudowy komputera) powinno być

skontrolowanie ustawień BIOS-u. W podrozdziale 3.8 omówiliśmy dokładniej ważne,

podstawowe zależności, natomiast poniżej skupimy się na bardziej zaawansowanych

opcjach, dotyczących prędkości przesyłu danych, i spróbujemy nakreślić zasady ich

optymalnego ustawiania.

Standardowym trybem pracy magistrali IDE jest początkowo tryb PIO z odpytywaniem
(polling), ale bez kontroli poprawności przesyłania danych (Handshaking) między twardym

dyskiem a elektroniką płyty głównej. W tym trybie za każdy przesył danych odpowie-
dzialny jest procesor komputera, podczas gdy w magistrali SCSI w trybie Busmaster-DMA

zajmuje się tym układ SCSI-Hostadapter. W celu zwiększenia szybkości przesyłania

danych w roku 1995 razem ze standardem EIDE (Enhanced IDE) wprowadzono dwa

nowe tryby PIO (3 i 4) i dwa nowe tryby DMA (1 i 2 Multiword). Numery, używanych

w tych trybach, kanałów przerwań i DMA uzależnione są wyłącznie od konfiguracji
kontrolera. Z reguły dla pierwszego portu IDE stosowane jest przerwanie IRQ 14 i ka-

nał DMA 3, a dla drugiego portu IDE — przerwanie IRQ 15 i kanał DMA 5. W tych

zastosowaniach wspomniane ustawienia stały się już praktycznie standardem, i w dzi-

siejszych chipsetach (w których kontrolery IDE i DMA znajdują się w mostku połu-

dniowym) mogą być już zajęte. Należy zaznaczyć, że mogą być zajęte, ponieważ tryby

DMA Singleword i Multiword właściwie nigdy nie miały (wielkiego) znaczenia ze wzglę-
du na to, że stosowane w nich cykle DMA wykonywane są tak jak w magistrali ISA.

W efekcie nie wykazywały one istotnej przewagi nad porównywalnymi trybami PIO.

Proste kontrolery IDE, które były projektowane do współpracy z magistralą ISA jako
karty rozszerzeń, nie mogły osiągać większych przepustowości niż sama magistrala,

czyli około 4 MB/s. W efekcie magistrala PCI dość szybko znalazła zastosowanie jako

połączenie dla interfejsów IDE, co umożliwiło osiąganie (teoretycznej) przepustowości

132 MB/s. Należy pamiętać, że chodzi tu o połączenie z elektroniką komputera (czyli

z chipsetem), przy czym mostek południowy zawiera w sobie zarówno magistralę PCI,
jak i kontroler IDE. Początkowo jednak sygnały IDE i ich podstawowe funkcje odpo-

wiadają tym znanym z magistrali ISA, i dopiero zmiana funkcji niektórych sygnałów

interfejsu nadaje mu dynamikę, konieczną do obsłużenia trybów Ultra-DMA. Po drugiej

stronie (w kierunku elektroniki komputera) mostek południowy musi udostępniać od-

powiednio dużą przepustowość, tak aby nie „hamować” urządzeń IDE.

Ostatnim standardem równoległych trybów IDE jest tryb Ultra-DMA (UDMA), przy
czym jego implementacje rozpoczynają się od specyfikacji Ultra-DMA/33, a kończą na
specyfikacji Ultra-DMA/133 implementowanej w najnowszych kontrolerach. Umożliwiają
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one uzyskanie (teoretycznych) przepustowości od 33 MB/s do 133 MB/s. Te wartości
dotyczą oczywiście samej magistrali, a nie bezpośredniego przesyłania danych między
elektroniką komputera a twardym dyskiem. W związku z tym z danego trybu Ultra-DMA
mogą korzystać tylko te twarde dyski, które są w stanie go obsłużyć. W tabeli 9.1 umiesz-
czono najważniejsze dane różnych trybów, z typowymi czasami cykli (podane w nano-
sekundach) i maksymalnymi przepustowościami (MB/s).

���������	��Dane trybów działania szyny IDE

Tryb Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6

600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns - -PIO

3,33 MB/s 5,22 MB/s 8,33 MB/s 11,11 MB/s 16,6 MB/s - -

960 ns 480 ns 240 ns - - - -Singleword

DMA
2,08 MB/s 4,16 MB/s 8,33 MB/s - - - -

480 ns 150 ns 120 ns - - - -Multiword

DMA
4,16 MB/s 13,3 MB/s 16,6 MB/s - - - -

240 ns 160 ns 120 ns 90 ns 60 ns 40 ns 30 nsUltra-DMA

16,66 MB/s 25 MB/s 33,33 MB/s 44 MB/s 66 MB/s 100 MB/s 133 MB/s

��������
����

Dla trybu Ultra-DMA konieczne było wprowadzenie pewnych zmian w stosunku do elek-
troniki kontrolera IDE obsługującego tryby PIO i starsze tryby DMA (Single- i Multi-
word). Początkowo złącza i przewód łączący kontroler z twardym dyskiem pozostały
niezmienione, co pozwalało na zachowanie zgodności z poprzednimi trybami interfejsu.
Oczywiście, interfejs IDE i twarde dyski muszą obsługiwać odpowiednie rozszerzenia, aby
możliwe było korzystanie z trybu Ultra-DMA (który nazywany jest również Ultra-ATA).

Praktycznie wszystkie chipsety, począwszy od modelu 430TX dla płyt z gniazdem Socket 7,
obsługują przynajmniej tryb Ultra-ATA/33 (Mode2). Przy trybach Ultra-ATA o przepu-
stowościach większych od 33 MB/s konieczne jest stosowanie specjalnego przewodu
łączącego twardy dysk z kontrolerem. Posiada on co prawda 40-pinowe gniazda, ale sam
przewód jest już 80-żyłowy, w którym przewody sygnałowe rozdzielane są przewodami
masowymi. BIOS powinien pozwalać na uruchomienie trybu Ultra-DMA większego niż
trzeci tylko wtedy, gdy zastosowany jest 80-żyłowy przewód łączący. Wykrywane jest
to za pomocą sygnału PDIAG, który w przewodzie 80-żyłowym łączony jest do masy.
Sygnał PDIAG pierwotnie służył do sygnalizowania zakończenia wykonywania we-
wnętrznych testów przez twardy dysk, ale w aktualnych dyskach nie jest już wykorzy-
stywany w ten sposób.

W zależności od wersji BIOS-u i jego ustawień może się zdarzyć, że przy włączonym
trybie Ultra-DMA i zastosowanym 40-żyłowym przewodzie przy uruchomieniu kom-
putera pojawi się komunikat BIOS-u: Secondary IDE channel no 80 conductor cable
installed, który oznacza, że nie zainstalowano przewodu 80-żyłowego. Taki komunikat
należy traktować jako wskazówkę, że urządzenia podłączone do tego portu IDE powinny
działać w którymś z wolniejszych trybów.
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Podstawowym problemem jest brak możliwości bezpośredniego rozpoznania, w jakim
trybie działa (lub będzie działać) twardy dysk, napęd DVD lub nagrywarka płyt CD i DVD.
Z powodu zbyt wolnego trybu może dojść do zatrzymań przesyłu danych, co spowoduje
wstrzymanie procesu nagrywania płyty. Z tego powodu zaleca się stosowanie przewo-
dów 80-żyłowych do podłączania wszystkich aktualnych urządzeń IDE, aby zabezpie-
czyć się przed wewnętrznym (wymuszonym przez BIOS) zablokowaniem możliwości
stosowania szybszych trybów Ultra-DMA. Informacje o maksymalnym trybie obsługi-
wanym przez urządzenia ATAPI tylko rzadko pojawiają się w ich instrukcjach obsługi,
dlatego najczęściej trzeba się zdać na automatykę BIOS-u wybierającą tryb PIO lub
UDMA (więcej wiadomości na ten temat znajdzie się w podrozdziale 9.3).

Według specyfikacji, przewód 80-żyłowy może mieć maksymalną długość 46 cm, a mini-
malną — 13 cm. Specyfikacja UDMA wprowadziła też zasadę terminowania niektórych

przewodów sygnałowych i stosowania mechanizmu rozpoznawania błędów. W efekcie po
wykryciu błędów w czasie transmisji danych możliwe jest zażądanie ich ponownego prze-
słania, co powinno chronić przed zapisaniem na dysku błędnych danych. Niestety w trybach
PIO mogą od czasu do czasu występować przekłamania danych, ponieważ w tych trybach
przesyłaniem danych zajmuje się procesor i nie są stosowane żadne mechanizmy kontrolne.

Na przewodzie 80-żyłowym bardzo duże znaczenie mają pozycje urządzeń Master i Slave,
ze względu na konieczność prawidłowej terminacji (zakończenia) przewodu sygnałowego.
Należy zwracać uwagę na kolory wtyczek przewodu:

Niebieski: Płyta główna

Szary: Slave

Czarny: Master

Ze względu na terminowanie przewodów sygnałowych dużego znaczenia zaczynają na-
bierać pozycje podłączenia urządzeń Master i Slave, ze względu na to, że to właśnie te
urządzenia są odpowiedzialne za terminowanie magistrali. Magistrala może być termi-
nowana tylko na końcach, dlatego urządzenie wpięte w jej środku nie może tworzyć
dodatkowego zakończenia. W urządzeniach SCSI, w których ta zasada początkowo
dotyczyła jedynie twardych dysków, problem został rozwiązany jednoznacznie, ponie-
waż możliwe jest tam terminowanie magistrali nie tylko za pomocą urządzeń, ale rów-
nież odpowiednich adapterów.

W magistrali IDE jedno zakończenie znajduje się przy złączu IDE na płycie głównej,
a drugie musi zostać wykonane przez napęd podpięty do drugiego końca przewodu.
Niestety na urządzeniach IDE nie znajdziemy żadnych ustawień dotyczących termino-
wania magistrali. Klucz do prawidłowego zakończenia magistrali w pewnym sensie znaj-
duje się w samym przewodzie.

W typowym przewodzie 80-żyłowym wtyczki mają kolorowe oznaczenia: niebieski
oznacza wtyczkę przeznaczoną do wpięcia w płytę główną, czarna wtyczka przeznaczo-
na jest dla napędu Master, a szara (znajdująca się na środku przewodu) — dla napędu
Slave (zob. rysunek 9.1). Wtyczki są tak przygotowane, że napędy Slave otrzymują sy-
gnał wyłącz zakończenie magistrali, a napędy Master — włącz zakończenie magistrali.
Odbywa się to za pomocą sygnału Cable Select (CSL lub CSEL), który dla napędu 0
(Drive 0 lub Master) ma stan niski, a dla napędu 1 (Drive 1 lub Slave) — stan wysoki.
Urządzenia IDE nadal należy konfigurować jako Master lub Slave; poza tym nie doko-
nuje się żadnych dodatkowych ustawień.
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80-żyłowy przewód
stosowany
w trybach UDMA,
od trzeciego wzwyż,
posiada kolorowe
wtyczki, których
nie wolno
ze sobą pomylić

Nawet jeżeli wtyczki nie są oznaczane kolorami, co ostatnio ma miejsce coraz częściej,
zawsze znajdują się na nich odpowiednie opisy. Jeżeli zdarzy się, że na przewodzie będzie
brakowało nawet takich oznaczeń, zawsze można rozpoznać przeznaczenie wtyczek:
wtyczka do płyty głównej znajduje się na końcu dłuższego odcinka przewodu, wtyczka
dla urządzenia Slave — to ta na środku, a wtyczka dla urządzenia Master znajduje się
na końcu krótszego odcinka przewodu. W praktyce takie założenia okazują się niewy-
godne i kłopotliwe w czasie montowania urządzeń w obudowie komputera. Szczególnie
w obudowie typu Tower (dokładny typ obudowy nie gra roli) przewód IDE prowadzi
się z płyty głównej do twardego dysku zamontowanego w dolnej części obudowy, a do-
piero później prowadzi się go do napędu CD lub DVD montowanego w prowadnicach
5,25 cala w górnej części obudowy. W takiej konfiguracji napęd CD lub DVD musi być
urządzeniem Master, ze względu na konieczność zakończenia magistrali.

Pomyłkowa zamiana wtyczek może mieć tutaj fatalne skutki, a jeżeli do portu podłącza-
ny ma być tylko jeden twardy dysk, koniecznie trzeba go podpiąć do ostatniej wtyczki na
przewodzie (środkowa wtyczka zostaje niewykorzystana). Podobnie mieszanie now-
szych urządzeń IDE ze starszymi stosującymi jeszcze stare znaczenia sygnałów PDIAG
i CSL może doprowadzić do zablokowania możliwości wykorzystania trybu UDMA.

Jak już wspomniano, użytkownik nie zawsze może wykryć taki stan, ponieważ nie każdy
BIOS podaje w czasie uruchamiania komputera wykryte tryby urządzeń IDE (zob. ry-
sunek 9.2), a w różnych wersjach systemu Windows można znaleźć mniej lub więcej in-
formacji na temat aktualnych trybów działania. Na przykład w systemie Windows 9x
tryb DMA trzeba dopiero ręcznie włączyć. Przedstawiona w Części 5. analiza przełą-
czania IDE może dać tutaj dokładniejsze wyniki. Z całą pewnością ważny jest sterow-
nik kontrolera IDE, który odpowiedzialny jest za to, który tryb zostanie w końcu zasto-
sowany. W systemach Windows 2000 i Windows XP informacje o trybach dostępne są
wśród właściwości kanałów IDE (zakładka Ustawienia zaawansowane), a nie wśród
właściwości samych napędów (zob. rysunek 9.3).
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W tym komputerze
BIOS w czasie
uruchamiania podaje,
jakie tryby stosują
poszczególne
napędy komputera
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�����������W pierwszym kanale IDE urządzenie Master (twardy dysk) wykorzystuje tryb Ultra-DMA 5,
a urządzenie Slave (napęd DVD) zamiast trybu PIO powinno również stosować któryś z trybów DMA

Ogólnie, coraz większe szybkości przesyłania danych dotyczą przede wszystkim twar-
dych dysków, tzn. gdy tylko nowy tryb ATA zostanie uznany za standard, wkrótce po-

jawiają się zgodne z nim twarde dyski; aktualnie najnowsze z nich są zgodne z trybem

Ultra-DMA/133. Napędy CD i DVD dostosowują się do tych standardów w prawie nie-

zauważalny sposób, ponieważ tryb ATA nie jest traktowany jako ich kryterium wydaj-

ności; dużo większe znaczenie ma indeks prędkości napędu. Aktualnie większość napę-

dów CD i DVD stosuje tryb Ultra-DMA/33, dlatego teoretycznie nie jest w nich nawet
konieczne stosowanie przewodów 80-żyłowych. Z tego powodu w dzisiejszych kompute-

rach często drugi kanał IDE nie posiada przewodu 80-żyłowego, ale standardowy prze-

wód 40-żyłowy, do którego podpięty jest napęd DVD lub nagrywarka.

Tryby UDMA należy przedkładać ponad tryby PIO, nawet jeżeli ich teoretyczne prze-
pustowości są zbliżone (zob. tabela 9.1), ponieważ tryby UDMA dzięki zastosowaniu

kanałów DMA powodują znacznie mniejsze obciążanie procesora niż tryby PIO. Jest to

szczególnie ważne, na przykład przy odtwarzaniu filmu z napędu DVD.

W zależności od wieku płyty głównej w ustawieniach BIOS-u może być dostępny jedy-
nie pewien podzbiór wszystkich dzisiejszych trybów IDE, poza tym natknąć się można
na ograniczenia pojemności twardych dysków wynikające z niedopasowania BIOS-u
i twardego dysku, co opisano w punkcie 3.8.1. Załadowanie nowszej wersji BIOS-u (tzw.
BIOS Update) może spowodować pojawienie się możliwości stosowania jakiegoś nowsze-
go trybu IDE, a nawet usunięcie istniejących ograniczeń pojemności twardych dysków.
Niestety, ze względu na różnice w elektronice, nowsze wersje BIOS-u nie będą w stanie
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uzupełnić możliwości płyty głównej o tryby UDMA, jeżeli jest ona w stanie obsłużyć
jedynie tryby PIO. Z tego samego powodu nie ma możliwości uzyskania trybu większego
niż UDMA/33, jeżeli elektronika płyty głównej nie jest do tego przygotowana.

Jeżeli chcemy zastosować twardy dysk, którego pełnej pojemności BIOS nie jest w stanie
obsłużyć, poza ładowaniem nowszej wersji BIOS-u możemy spróbować jeszcze innych
rozwiązań: wykorzystać osobną kartę kontrolera IDE albo dodatkowe oprogramowanie.
Zastosowanie dodatkowej karty kontrolera IDE (firmy Promise, Future Domain lub in-
nych) posiadającej własny BIOS i pracującej równolegle z kontrolerem znajdującym się
na płycie głównej, mimo że pociąga za sobą koszty, jest jednak zdecydowanie najlepszym
rozwiązaniem. Kontroler znajdujący się na płycie głównej może stosować wynikające
z BIOS-u sposoby obsługi magistrali IDE, podczas gdy dysk o dużej pojemności podłą-
czony jest do kontrolera na karcie.

Producenci twardych dysków udostępniają (często darmowo) dodatkowe, specjalne opro-
gramowanie menadżera dysku, które po zainstalowaniu lokuje się w głównym rekordzie
rozruchowym (Master Boot Record) dysku i podmienia niektóre funkcje BIOS-u wła-
snymi. Takie oprogramowanie aktywowane jest jeszcze przed systemem operacyjnym,
dlatego należy zwrócić uwagę na to, żeby jego instalację uruchamiać nie z dyskietki
startowej lub płyty CD-ROM, ale poprzez samego menadżera dysku. Razem z twardym
dyskiem na dyskietce lub płycie CD dostarczane są programy DiscWizard, IDEnchancer,
EZ-Drive, MaxBlast albo DiskManager firmy Ontrack. Ważne jest, że niektóre z tych
narzędzi są dedykowane dla urządzeń niektórych producentów, dlatego działają tylko
z konkretnymi modelami dysków jednego producenta. Poza tym raz zainstalowanego
w rekordzie rozruchowym menadżera dysku nie da się tak łatwo pozbyć.

Jeżeli twardy dysk z zainstalowanym menadżerem dysku przenoszony jest do komputera

z płytą główną, której BIOS jest w stanie w pełni wykorzystać dysk, konieczne będzie
wykonanie formatowania dysku. Rekord rozruchowy można by co prawda nadpisać bez
utraty danych, ale w ten sposób dysk będzie pracował z parametrami nadanymi mu
przez menadżera, które prawdopodobnie nie będą zgodne z aktualnymi parametrami
BIOS-u. W związku z tym oprogramowanie menadżera dysku należy traktować jedynie
jako rozwiązanie ostateczne.
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Aktualne wersje BIOS-u, poza podstawowymi możliwościami konfigurowania magi-
strali IDE, udostępniają wiele dodatkowych opcji dotyczących twardych dysków i urzą-
dzeń ATAPI podłączanych do portów IDE.

Niektóre płyty główne, oprócz dwóch podstawowych złącz (Primary IDE, Secondary
IDE), posiadają również dwa dodatkowe złącza działające w trybie Ultra-DMA/133,
a nawet cztery złącza Ultra ATA 133 RAID (zob. rysunek 9.4). RAID to skrót od Redun-
dant Array of Independent Discs, systemu pozwalającego podłączyć do ośmiu twardych
dysków tworzących jedną macierz dyskową (Disc Array). Zazwyczaj kontrolery takich
macierzy mogą działać w dwóch trybach, o oznaczeniach RAID-0 (Disk Stripping) i RAID-1
(Mirroring), w których twarde dyski mogą funkcjonować w odpowiedniej konfiguracji.
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Ta płyta główna,
poza dwoma
podstawowymi
portami IDE
(Ultra ATA 133),
posiada również
cztery złącza
pozwalające
na tworzenie
macierzy RAID

W trybie RAID-0 dane są zapisywane bez nadmiarowości (redundancji), równomiernie
na wszystkich dyskach macierzy, przez co uzyskuje się znacznie szybszy dostęp do da-

nych, ponieważ wszystkie dyski są dostępne niemalże równocześnie. Niestety nie zwięk-

sza się w ten sposób tolerancji błędów. Jest ona raczej nieco zmniejszona, ponieważ

prawdopodobieństwo uszkodzenia jednego dysku z ośmiu pracujących w macierzy jest
większe niż prawdopodobieństwo uszkodzenia pojedynczego dysku.

Tryb RAID-1 jest najprostszą formą zwiększenia bezpieczeństwa, realizowaną poprzez
tworzenie nadmiarowości (redundancji) danych. W tym trybie twarde dyski służą sobie

wzajemnie za „lustra” (Mirror), dlatego tryb ten określany jest też jako Disk Mirroring.

Dane są zapisywane jednocześnie na przynajmniej dwóch twardych dyskach. Jeżeli je-

den z nich ulegnie uszkodzeniu, system może działać dalej, ponieważ dane są nadal za-

pisane na drugim. Niestety efektywna pojemność macierzy jest zmniejszona o połowę,
ponieważ dane zapisywane są w nich podwójnie.

Odpowiednie opcje IDE można znaleźć na różnych stronach ustawień BIOS-u, przy
czym często umieszczane są na stronach Integrated Peripherials (zob. rysunek 9.5),

BIOS Features Setup albo zbierane są na jednej osobnej stronie (zob. rysunek 9.6).
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Opcje konfigurujące
magistralę IDE
znajdują się
na stronie Integrated
Peripherials Setup
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W dzisiejszych
urządzeniach IDE
ustawienia
automatyczne
pozwalają
na prawidłowe
wykrycie optymalnego
trybu ATA

Porty IDE są aktywne tylko wtedy, gdy włączone zostaną odpowiednie opcje, takie jak
Onboard Primary PCI IDE dla pierwszego portu i Onboard Secondary PCI IDE dla

drugiego portu. Czasami te ustawienia mogą być trudne do znalezienia, na przykład BIOS-ie

firmy Award z układem opcji firmy Phoenix znajdują się w oknie Advanced/Chip Con-

figuration/Onboard PCI Enable. Zazwyczaj twardy dysk podłączany jest do pierwszego

portu IDE jako urządzenie Master, a napęd CD lub DVD — do drugiego portu, również
jako urządzenie Master, w związku z tym oba porty należy uaktywnić. W BIOS-ie firmy

Award z układem opcji firmy Phoenix dostępna jest tylko jedna opcja, w której akty-

wowanie obu portów IDE możliwe jest przez wybranie wartości Both.

Jeżeli w czasie uruchamiania komputera prawidłowo rozpoznawane są wszystkie urzą-
dzenia podłączone do magistrali IDE (zob. rysunek 9.7), można podjąć dodatkowe próby

optymalizacji, polegające na włączeniu tylko tych portów IDE, do których rzeczywiście

podłączono jakieś urządzenia. Poza tym, gdzie tylko to możliwe, należy zmieniać usta-
wienie Auto na tryb najodpowiedniejszy dla danego portu. Takie ustawienia pozwolą

BIOS-owi pominąć odpytywanie wszystkich portów i negocjowanie trybów ATA w czasie

uruchamiania komputera, dzięki czemu można zaoszczędzić nieco czasu.
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Urządzenia IDE
wypisane w czasie
uruchamiania
komputera. Niestety
ta wersja BIOS-u
nie podaje trybu
wykorzystywanego
przez poszczególne
napędy

W prawie wszystkich dzisiejszych BIOS-ach istnieje możliwość wybrania trybu PIO
lub UDMA osobno dla poszczególnych urządzeń, a nie tylko ogólnie dla portów IDE.

Tryby PIO można ręcznie wybierać z zakresu od 0 do 4, ale tryby UDMA posiadają tylko

ustawienia Auto i Disabled. Ważne jest, żeby włączać tryb UDMA, jeżeli tylko twardy

dysk jest w stanie go obsłużyć; w przeciwnym wypadku system Windows będzie ofe-
rował tylko tryby PIO.
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W zależności od modelu płyty głównej i sterowników chipsetu może okazać się, że
możliwe będzie zignorowanie ustawień BIOS-u i wybranie trybu UDMA w systemie

Windows, mimo zapisanego w BIOS-ie trybu PIO. Nie należy jednak całkowicie pole-

gać na tej możliwości, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że urządzenie IDE będzie

rzeczywiście działać w tym trybie. Z tego powodu w aktualnych urządzeniach IDE

osiąga się najlepsze wyniki zezwalając na automatyczne wykrycie optymalnego trybu

PIO i UDMA. Może to powodować problemy przy obsłudze starszych urządzeń, dlatego
w takich przypadkach zaleca się podłączać je do drugiego portu IDE i ręcznie wybrać

odpowiedni tryb PIO.

Ogólnie zaleca się rozdzielenie nowszych i starszych urządzeń IDE między oba porty,
nawet jeżeli wiele osób uważa, że pod względem wydajności te urządzenia nie wywrą

na siebie wpływu, a BIOS i Windows cały czas będą dbały o utrzymanie możliwie naj-

wyższego trybu dla danego urządzenia. To wszystko jest prawdą pod warunkiem, że

kontroler magistrali (chipset), wszystkie napędy i system operacyjny prezentują podobny

poziom rozwoju. W podrozdziale 9.2 objaśnione zostało, że starsze napędy IDE podłą-
czone do 80-żyłowego przewodu mogą nadal korzystać z tradycyjnych znaczeń niektó-

rych sygnałów z przed czasów UDMA, a w efekcie nie tylko zakłócać przesył danych,

ale nawet spowodować nieprawidłowe działanie całego portu. Co więcej, włączenie trybu

DMA w niektórych wersjach systemu Windows (Windows 95 i 98) powoduje, że nie-

które starsze modele napędów CD-ROM i napędy ZIP w ogóle nie będą pracować.

BIOS może też odmówić włączenia trybu UDMA większego niż 2, jeżeli urządzenia nie
są podpięte do portu za pomocą przewodu 80-żyłowego. W praktyce okazuje się, że
twórcy BIOS-ów bardzo różnie traktują takie kontrole. Nie chodzi tu nawet o to, że nie

pojawia się odpowiedni komunikat, ale niektóre wersje BIOS-u w ogóle nie kontrolują,

jaki przewód zastosowano do podłączenia urządzeń (zob. rysunek 9.8). Może to dopro-

wadzić do stanu, w którym twardy dysk będzie przeciążany w wyniku zbyt optymi-

stycznych ustawień, co niekiedy powoduje utratę przynajmniej części danych.
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Ta wersja BIOS-u
sprawdza,
czy zastosowano
odpowiedni przewód
dla szybszych
trybów UDMA

Poza odpowiednią konfiguracją ustawień BIOS-u ważne jest, aby system operacyjny
optymalnie obsługiwał urządzenia podłączone do portów IDE. Wymaga to stosowania

przede wszystkim aktualnych sterowników, przy czym te dostarczone razem z płytą

główną należy uznać za przestarzałe i trzeba pobrać najnowszą wersję ze stron WWW

producenta płyty głównej. Sterowniki nie są potrzebne do obsługi samych urządzeń

IDE, ale dotyczą kontrolera magistrali, który nimi steruje. Z tego powodu nie istnieją
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specjalne sterowniki do konkretnego typu twardego dysku albo napędu CD-ROM. Ste-
rowniki dostarczane razem z poszczególnymi wersjami systemu Windows dotyczą je-

dynie tych elementów, które istniały w czasie rozwijania tego systemu; wszystkie po-

wstałe później specjalizowane elementy sprzętowe (na przykład chipsety, kontrolery)

wymagają zastosowania aktualnych sterowników dostarczonych przez producenta płyty

głównej.

Typowym sygnałem wskazującym na to, że źle działają sterowniki kontrolera IDE jest
to, że jeden lub wszystkie twarde dyski pracują tylko w trybie zgodności z systemem

MS-DOS. To samo dotyczy też napędów SCSI i innych, przy czym w ich przypadku
chodzi o złe funkcjonowanie innego kontrolera. Po pierwsze należy sprawdzić w me-

nadżerze urządzeń systemu Windows, czy któryś z kontrolerów napędów IDE nie po-

siada znacznika błędu. Na rysunku 9.9 pokazano, że kontroler napędów IDE został

oznaczony znakiem wykrzyknika, co oznacza, że nie działa on prawidłowo. W naj-

prostszym przypadku można temu zaradzić usuwając kontroler w menadżerze urządzeń

i uruchamiając ponownie komputer. System Windows w czasie uruchamiania powinien
wykryć nowe urządzenie (kontroler IDE) i automatycznie zainstalować do niego odpo-

wiednie sterowniki.
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W tym komputerze
twardy dysk
działa jedynie
w trybie zgodności
z systemem MS-DOS,
ponieważ sterownik
kontrolera IDE
nie został prawidłowo
zainstalowany

Może się także zdarzyć, że dostarczony z systemem Windows sterownik zainstalowanego
na płycie głównej kontrolera okaże się nieodpowiedni albo system nie będzie w stanie

go odszukać. Jeżeli w czasie kontrolowania system Windows sam poprosi o podanie

sterownika z dyskietki lub płyty CD, oznacza to, że nie posiada on żadnego sterownika

odpowiedniego dla danego kontrolera i konieczne jest podanie sterownika przygotowa-
nego przez producenta płyty głównej lub chipsetu. Może się też zdarzyć, że system

Windows pomyli się przy automatycznym identyfikowaniu kontrolera i zainstaluje nie-


