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УРОК 45 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 

 

ТЕМА: «Підключення жорсткого диску. Установка адаптера SCSI» 

 

МЕТА:  

- Розглянути етапи  встановлення та монтажу  

- Вивчити   

- Опанувати   

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

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

Потужні серверні системи повинні бути надійними, швидкими і володіти ресурсами по 

потужності і ємності. Перші два параметри без проблем досягаються за допомогою 

використання кращих SCSI контролерів і кращих вінчестерів. Але збільшення обсягу 

зберігання може стати в копієчку. 

Тайванський виробник Acard розробив адаптер, що дозволяє IDE дисків працювати на 

SCSI контролерів. 

 
Завдяки двом Ultra160 SCSI каналах, Adaptec 39160 забезпечує рівень гнучкості, 

який важко перевершити. 

Сьогодні IDE диски відрізняються високою швидкістю та обсягом. А що стосується 

ціни, то SCSI їм не конкурент. 

Однак не так давно Maxtor оголосила про вхід на серверний сегмент ринку з новою 

лінійкою приводів з IDE інтерфейсом. З низькою мінімальною продуктивністю і 

належної надійністю, мета полягає в досягненні значно підвищеної ємності в 

порівнянні з SCSI дисками (де максимум на сьогодні 147 Гб). Теоретично план 

хороший, оскільки за ціну п'яти Ultra320 SCSI дисків, кожен по 147 Гб, ви можете 

купити 15 найсучасніших IDE дисків, кожен по 200 Гб. 

Єдине, чого сьогодні не вистачає - це відповідних контролерів. 



Крім IDE2SCSI адаптерів, представлених нижче, Acard головним чином відома своїми 

SCSI і IDE контролерами і пов'язаними з ними продуктами, так само як і 

незвичайними рішеннями по роботі з даними - типу CD або DVD станцій копіювання. 

 
Теж від Acard: двоканальний IDE RAID контролер AEC-6880. 

 
Незвичайна річ: IDE2SCSI адаптер AEC7722, вид спереду. 

Проведемо тестування адаптера адаптер AEC7722 на  жорсткому диску IBM (Hitachi). 

 
 

З ніг на голову: вузловий SCSI 

адаптер від Adaptec шукає 

доступні приводи. Був 

виявлений 180 Гб IDE диск від 

IBM. 



 
Роз'єм SCSI має 80 невеликих контактів (зверху). На відміну від нього у IDE 

всього 40 контактів. 

 
Типовий Ultra160 SCSI кабель має від трьох до п'яти роз'ємів для підключення дисків. 

У більш дорогих версій число роз'ємів може доходити до 15-ти. 

 
Специфікація SCSI передбачає терминирование обох кінців шини, тобто там були 

встановлені спеціальні резистор для запобігання відображення сигналів. 

тестування 

Тестова система 

процесор Intel Pentium 4, 2.0 ГГц 

256 KB L2-Cache (Willamette) 

Motherboard Intel D845EBT, \u200b\u200b845E чіпсет 

пам'ять 256 Мб DDR / PC2100, CL2, Infineon 

контролер IDE: i845E UltraDMA / 100-Controller (ICH4) 



SCSI: Adaptec AHA-39160 

Ultra160-SCSI 

відеокарта NVIDIA GeForce2 MX 400 

Мережева карта 3COM 905TX PCI 100 MBit 

ОС Windows XP Pro 5.10.2600, SP1 

тести 

High-End- додатки ZD WinBench 99 - Highend Disk Winmark 1.2 

продуктивність HD Tach 2.61, PC Mark 2002 (HD Test) 

Продуктивність введення / 

виведення 

Intel I / O-Meter 

Драйвери і налаштування 

Відео драйвер NVIDIA reference driver 29.42 

IDE драйвер Intel Application Accelerator 2.2.2 

версія DirectX 8.1 

Дозволи 1024x768, 16 біт, 85 Гц оновлення 

Щоб подивитися, як сучасний IDE жорсткий диск буде працювати на SCSI контролері 

зі звичайною налаштуванням, ми протестували тестовий диск IBM IC35L180 в обох 

конфігураціях. Результати тестування жорсткого диску: 

 

 



 

Висновок:  

Відмінність між жорстким диском, що працюють на IDE і на адапторі Adaptec 39160 

SCSI контролері, дуже мала у всіх важливих тестах. Таким чином, IDE жорсткі диски з 

адаптером не варто використовувати в додатках з інтенсивним доступом до диска 

(тобто для баз даних або для веб-серверів). У даних областях SCSI приводи мають 

явну перевагу перед IDE побратимами, оскільки вони можуть забезпечити більшу 

кількість операцій введення / виводу в секунду. 

SCSI адаптери і IDE жорсткі диски з адаптерами цікаві в тих застосуваннях, де 

потрібні вінчестери великого обсягу. Якщо ви встановите об'ємні жорсткі диски, ви 

можете оснастити ваше сховище даних меншою кількістю дисків, і що більш важливо, 

воно обійдеться вам набагато дешевше SCSI варіанту. Навіть якщо ви встановите 

кілька резервних дисків на випадок відмови IDE вінчестерів (у великому RAID 

кластері), ви все ще заощадите відчутне кількість грошей. Звичайно, перехід до такої 

конфігурації є, перш за все, питанням довіри виробнику жорстких дисків. 

 

 

 

Завдання:  

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, записати 

результати тестування та висновок  

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

 

 


