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УРОК 38 

ТЕМА: «Історія розвитку інтерфейсу IDE. Інтерфейси IDE для різних системних 

шин.» 

 

МЕТА:  

- Розглянути поняття «інтерфейсу IDE» 

- Вивчити  історія розвитку інтерфейсу IDE 

- Опанувати   інтерфейси IDE для різних системних шин 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. Історія розвитку інтерфейсу IDE  

 

За час існування персональних комп'ютерів використовувалося безліч інтерфейсів 

підключення жорстких дисків. З кожним новим поколінням комп'ютерів з'являються 

нові інтерфейси, в той же час старі відмирають і в сучасних системах не 

використовуються. Основна функція контролера накопичувача, або інтерфейсу, - 

передача даних з системи в накопичувач і назад. Від типу інтерфейсу залежить, з якою 

швидкістю будуть здійснюватися ці операції, що багато в чому визначає загальну 

продуктивність комп'ютера. За час існування ПК було розроблено кілька інтерфейсів. 

У таблиці наведено типи інтерфейсів і період їх використання: 

 

Інтерфейси жорстких дисків: 

Інтерфейс Коли використовувався 

ST-506/412 1978-1989 роки (застарів) 

ESDI 1983-1991 роки (застарів) 

IDE (не ATA) 1987-1993 роки (застарів) 

SCSI З 1986 по наш час 

IDE З 1986 по наш час 

Serial ATA З 2003 по наш час 

  

 

 

З них тільки перші два можна вважати справжніми інтерфейсами між контролером і 

диском, і всі вони застаріли. Версії інтерфейсу IDE (НЕ ATA) використовувалися в 

основному в системах PS/2 і теж віджили своє. Сучасні SCSI, ATA і SATA - це 

інтерфейси системного рівня, в яких контролер одного з перших двох типів виконаний 

у вигляді набору мікросхем і вбудований в диск. Наприклад, в більшості дисків SCSI, 

IDE і SATA встановлений пристрій, зібране за тією ж схемою, що і автономний 

контролер ESDI. В інтерфейсі SCSI між контролером і системною шиною вводиться 

ще один рівень організації даних і управління, а IDE і SATA взаємодіють 



безпосередньо з системною шиною. Незважаючи на ці відмінності плати SCSI, ATA і 

Serial ATA іменуються не платами контролера, а адаптерами інтерфейсу, так як 

реальні контролери вбудовуються безпосередньо в накопичувачі на жорстких дисках. 

Практично всі сучасні накопичувачі підключаються до ПК за допомогою інтерфейсів 

ATA, Serial ATA і SCSI. 

 

2. Походження IDE 

Як уже зазначалося, IDE (Integrated Drive Electronics) - це узагальнюючий термін, який 

можна застосовувати практично до кожного дисковода з вбудованим контролером. 

Хоча, кажучи "IDE", ми зазвичай маємо на увазі конкретну реалізацію цього 

інтерфейсу, звану ATA. Комбінування контролера і приводу в одному пристрої 

істотно спрощує процес установки, оскільки пристрій і контролер не потрібно 

з'єднувати окремих шлейфом. При цьому загальна кількість компонентів зменшується, 

шляхи проходження сигналів стають коротшими, а електричні з'єднання - більш 

перешкодостійкими. В результаті дана конфігурація виграє у відношенні як 

собівартості, так і надійності. Об'єднуючи контролер (в тому числі входить до його 

складу шифратор / дешифратор) з жорстким диском, вдається істотно підвищити 

надійність відтворення даних в порівнянні з системами, в яких використовуються 

автономні контролери (ST506 і ESDI). Відбувається це тому, що кодування даних і їх 

перетворення з цифрової форми в аналогову (і навпаки) здійснюється безпосередньо в 

жорсткому диску при меншому рівні зовнішніх перешкод. В результаті аналогові 

сигнали, тимчасові параметри яких дуже критичні, не передаються по плоским 

кабелях, де вони могли б "набрати" перешкод; крім того, при передачі сигналів по 

кабелях можуть виникнути непередбачувані затримки їх поширення. В кінцевому 

рахунку поєднання контролера і жорсткого диска в єдиному блоці дозволило 

підвищити тактову частоту шифратора / дешифратора, щільність розміщення даних на 

носії і загальну швидкодію системи. Інтеграція контролера в жорсткий диск звільнила 

розробників від необхідності суворо дотримуватися стандартів, що було неминуче при 

використанні колишніх інтерфейсів. Взаємно узгоджена і "підігнана" пара "жорсткий 

диск-контролер" має набагато більшу швидкодію в порівнянні з колишніми 

комбінаціями автономних пристроїв. Ранні диски IDE називалися жорсткими платами 

і представляли собою ніщо інше, як упаковані в один корпус контролери та диски, що 

вставляються в якості єдиного пристрою в спеціальний роз'єм. Деякі компанії, 

наприклад Plus Development (підрозділ Quantum), робили таким чином: 

прикріплювали невеликі жорсткі диски формату 3,5 дюйма (в стандарті ST-506/412 

або ESDI) безпосередньо до платам стандартних контролерів. Отриманий модуль 

вставлявся в роз'єм шини, як звичайний контролер жорсткого диска. Але коли важкий, 

вібруючий жорсткий диск встановлюється в роз'єм розширення і кріпиться за все 

одним гвинтом, це, природно, - далеко не найкраща ситуація, не кажучи вже про те, 

що такий модуль впирається в сусідні плати, оскільки він набагато товщі звичайного 

адаптера. Деякі компанії пішли іншим шляхом і переробили конструкцію контролера, 

встановивши його замість плати управління в стандартному жорсткому диску. При 

цьому сам жорсткий диск монтується звичайним чином в призначеному для нього 

відсіку. Звичайно, як і будь-який інший пристрій комп'ютера, вбудований контроллер 

таких жорстких дисків необхідно підключати до шини. Робиться це за допомогою 

кабелю, що з'єднує жорсткий диск з одним з роз'ємів. Такий підхід став прабатьком 

інтерфейсу IDE. 



 
 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

 

mailto:2573562@ukr.net

