
Dersin İçeriği

• Sabit Diskler (Hard Diskler)
• Sabit Disklerin Yapısı ve Çalışması

• Sabit Disk Çeşitleri

• Veri Kabloları

• Sabit Disk Seçimi

• Sabit Disk Montajı

• RAID (Redundant Array of Independent Disks)

• NAS (Network Attached Storage)
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Sabit Diskler (Hard Diskler)
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Sabit Diskler

• Sabit Diskler (Hard Diskler)

- Verileri kalıcı olarak depolayan hafıza birimidir.

- Bilgisayarın en önemli parçalarındandır.

- Bütün donanım birimleri arızalansa maliyeti  
kadar zarar verir, fakat sabit disk arızalandığında  
veri kaybı ve daha fazlası anlamına gelmektedir.

- Sabit diskler günümüzde taşınabilir olmaları ile  
gelişen teknolojiye ayak uydurmaktadır.
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Sabit Diskler

• Sabit Diskler (Hard Diskler)

- Çalıştırılacak programlar ve işlenecek veriler sabit  
diskler üzerinde icra edilmezler.

- Çalıştırılacak programa ait kodlar sabit diskten  
okunarak RAM’e alınırlar.

- Sistemde RAM üzerinde çalıştırılacak program veya
işlenecek verilere ait yer kalmamışsa bu durumda az  
kullanılan ve o anda kullanılmayacak olan
veri/programlar sabit diske geçici olarak alınarak
RAM’den yer boşaltma yoluna gidilir.
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Sabit Diskler

• 3 farklı yapıda sabit disk vardır.

- HDD (Hard Disc Driver)

- SSD (Solid State Driver)

- HHD (Hybrid Hard Driver)
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HDD

• Verileri bir eksen etrafında dönebilen manyetik disk  
üzerinde tutan yapıya sahiptirler.

• Yapısında elektronik ve elektrik bileşenlerin yanında  
mekanik bileşenler de vardır.

• Mekanik yapı sabit disklerin bant genişliğini  
sınırlamaktadır. Çünkü dönüş hızları ve eksensel  
hareket kabiliyetleri, elektronik yapılara göre  
oldukça düşüktür.
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HDD

• Veri kurtarma kabiliyeti en iyi sabit disk modellerdir.

• HDD yapısında

 Diskleri döndüren bir motor,

 Disk üzerindeki verileri okuyup yazabilen okuma/yazma  
kafası,

 Bunları kontrol edebilen bir elektronik kart,

 Elde edilen bitleri bir araya getiren sinyal işleyici bir chip,

 Ve geçici hafızadan ibarettir.
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Verilerin İfade Edilmesi

• Sabit disk döner bir mil üzerine sıralanmış plakalar  
ve bu plakaların alt ve üst kısımlarında yerleşen  
okuma/yazma kafalarından oluşur.

• Veriler sabit diskteki bu manyetik tabakalar üzerine  
kaydedilir.

• Verilerin kaydedilmesinde mıknatıslanma mantığı  
kullanılır.



Disk Bileşenleri

• Disk Plakaları

• Okuma/Yazma Kafası

• Silindir

• Sektör

• İz (Track)

• Küme (Cluster)



Disk Plakaları (Platters)

• Üzerinde manyetik ortam bulunan, dairesel  
biçimdeki metal veya seramik katkılı cam
malzemeden yapılmış disklerdir.

• Her bir diskin iki yüzü de kullanılır.

• Her bir disk için iki adet okuma/yazma kafası(head)  
vardır.

İz ve sektör denilen  
veri bileşenleri
plakalar üzerinde yer alır.



Disk Plakaları (Platters)

• Disk plakaları son derece hassastırlar.

• Disk plakaları üzerinde toz, tüy, nemlenme ve buhar gibi  
kirlenmeye neden olan unsurların kesinlikle olmaması  
gerekir.

• Yazma/okuma kafası ve disk yüzeyi arasında gözle fark  
edilemeyecek kadar küçük bir boşluk bulunmaktadır.

• Dolayısıyla bu boşluğun arasına hiçbir yabancı nesnenin
girmemesi gerekir.

• Aksi durumda o bölgedeki bilgi ve onunla ilişkili daha büyük
bir bilgi kümesi okunamayabilir.



Bad Sector

• Veri depolama aygıtlarında fiziksel veya manyetik hasara  
uğrayarak işlevini yitiren kesimler Bad Sector olarak
adlandırılır.

Bad Sector Nasıl Oluşur?

• Hard disklerde yaşlanmaya bağlı yıpranma

• Disk üzerinde bulunan oksitlenme ya da aşınma durumu

• Çalışır haldeyken diske zarar vermek (düşürmek, sarsmak)

• Hard disk çalışma sıcaklığının aşırı yüksek olması,

• Aşırı nemli ortam vb…



Bad Sector Nasıl Anlaşılır?

• Format atarken belirli bir noktada takılma oluyorsa,

• Diskte olan bir dosya kopyalanamıyorsa (okunamıyorsa)  
harddiskte bad sector olabilir.

Bad Sector’ lerden nasıl kurtuluruz?

• Fiziksel olarak oluşmuş bozuk kesimlerin (Kafanın disk  
yüzeyini çizmesi vs.) düzeltilmesi mümkün değildir.

• Manyetik olarak oluşmuş bozuk kesimler (AC elektrik  
hattındaki dalgalanmalar vs.) düzeltilebilir. Bu işlem  
programların o bölgeye "0" verisini yazıp ve o veriyi  
doğrulamasıyla o kesim tekrar eski haline döndürülür.



Bad Sector Tarama Programı...



Okuma/Yazma Kafası

• Disklerin üzerinde değmeden gezen ve istenen  
adrese verileri yazıp, istenen adresten de verileri  
okuyan HDD bileşenidir.

• Diskin istenen adresine ulaşmak için adresin  
başlangıcını gösteren ize konumlanarak görevini icra  
eder.

• Okuma/yazma kafası disk üzerinde devamlı hareket  
halindedir.





Silindir

• Mantıksal bir tanımlamadır.

• Birden fazla disk tabakası için düşeyde aynı hizadaki  
tüm izleri içine alan silindir şeklindeki tanımlamadır.

• Okuma yazma kafaları hep birlikte hareket ederler.  
Bir okuma yazma kafası 4. iz üzerinde ise diğerleri  
de aynı iz üzerindedir.

• Okuma yazma kafasının konumunu değiştirmeden,  
okuma yazma yapabildiği tüm izler silindir yapıyı  
oluşturur.



Sektör, İz(Track) ve Küme(Cluster)

• Sektör: 256, 512 Byte gibi büyüklüklere sahip ardışık  
veri depolama kümeleridir.

• İz(Track): Verilerin kaydedilmesi amacıyla iç içe  
halkalar şeklinde disk üzerinde oluşturulmuş veri  
kayıt bölümleridir.

• Merkeze aynı uzaklıkta iç içe dairesel halkalardan oluşur.

• Bir iz üzerinde ardışık sektör parçaları yan yana  
dizilmişlerdir.

• Okuma yazma kafası bir iz üzerine konumlanarak istediği  
sektörleri okuyup yazabilir.



Sektör, İz(Track) ve Küme(Cluster)

• Küme(Cluster): Disk üzerinde varsayılan bir  
büyüklüktür.

• İşletim sisteminin disk yönetimi ile alakalıdır.
• Dosya ve dizinlerin yerleştirildiği en küçük disk alanına

denir.

• Boyutu dosya sistemine göre değişir.



Sektör, İz(Track) ve Küme(Cluster)



Disk Parametreleri

• Disk Dönüş Hızı (RPM = Rotate Per Minute): Diskin  
dakikadaki dönüş hızını gösteren bir parametredir.

 Günümüzde 15.000, 10.000, 7200, 5400 rpm değerlere  
sahip diskler bulunmaktadır.

• Tampon Bellek(Cache veya Buffer): Disk erişimi bellek  
erişiminden daha yavaş olduğu için disk performansını  
artırmak için HDD üzerine bellek hafıza birimleri
yerleştirilmiştir.

 Amaç erişilmesi öngörülen verileri bellekte hazır  
bekletmektir.



Disk Parametreleri

• Konumlanma Süresi: Disk üzerinde okuma yazma  
kafasının, istenen adrese yazma veya okuma amaçlı  
ulaşmak için harcadığı süredir.

 Kısa olması diskin okuma ve yazma performansının daha  
iyi olduğunu gösterir.

• Kapasite: Depolayacağı veri miktarını gösterir.

 Günümüzde 500 GB, 750 GB, 1 TB, 3 TB… kapasiteli  
diskler bulunmaktadır.



Sabit Disk Arabirim Çeşitleri

• Sabit disklerin anakarta bağlandığı veriyolu tipleri
günümüzde 4 çeşittir. Bunlar PATA, SATA, SCSI ve
SAS arabirimleridir.

• Bir sabit diskin desteklediği arabirimi belirlemek için  
bağlantı soketlerine bakmak yeterlidir. Farklı
arabirime sahip disklerin güç ve data soket ve kablo  
yapıları birbirlerinden farklıdır.



PATA (IDE)

• (Parallel Advanced Technology Attachment)

• Bu kelime ATA, IDE, ATAPI olarak da birçok yerde  
geçmektedir.

• Paralel olarak veri iletimine sahiptir.

• Sahip olunan arabirim CDROM, DVDROM ve  
sabitdisk çeşitlerinde kullanılır.

• 40 ve 80 iletkenli kablo(ribbon kablo) ile anakarta  
bağlanır.



PATA (IDE)



PATA (IDE)

• (Parallel Advanced Technology Attachment)

• Tek bir şerit kablo üzerine en fazla 2 tane sürücü  
tanımlanabilir.

• Tek kablo üzerinde yer alan 2 sürücüden birinin 
"master", diğerinin ise "slave" olarak ayarlanması  
zorunluluğu vardır.

• Master ve slave ayarları kablo üzerinden otomatik  
olarak veya sabit disk üzerinden jumper ile  
ayarlanır.



PATA (IDE)

PATA Diskler için master/slave  
ayarı yapılışı

Master/slave  
ayar tablosunun  
disk
üzerindeki yerleşimi



SATA (Serial ATA)

• Seri olarak veri alışverişine imkân veren PATA’dan  
sonra çıkartılan bir arabirimdir.

• Kapladığı yer ve uzunluk olarak IDE kablosundan  
daha avantajlıdır.

• Bant genişliği daha fazla olup kablo boyutları uzun  
ve incedir.

• SATA3 teknolojisinin çıkmasıyla veri transferinde  
600MB/s hıza ulaşılmıştır.



SATA (Serial ATA)



PATA & SATA





SATA (Serial ATA)

• SATA soketler L ve I diye adlandırılan iki tipe ayrılırlar.
• I tipi soketlere e-SATA,

• L tipi soketlere tip A da denilir.

• e-SATA’lar external SATA (Harici SATA) anlamına  
gelen disk bağlantı konnektörleridir.

• Bazı anakartlarda USB ve e-SATA birleştirilerek elde  
edilen Pe-SATA denilen harici konnektörler  
bulunmaktadır.



SCSI

• (Small Computer System Interface)

• Daha çok sunucularda kullanılan arabirimlerdir.

• Disklerinin dönüş hızları ve performansları çok yüksektir.  
Bu yüzden fiyatları ev kullanımı için uygun değildir.

• SCSI arabirimi disklerin dışında birçok farklı donanım  
(tarayıcı, DVDROM…) ile de beraber çalışabilir.

• Seri ve paralel çalışan tipleri vardır. Bant genişliği 640MB/s  
ye kadar çıkmıştır.

• 8-16 adet HDD yi birbirine bağlanabilir.



SCSI



SAS

• (Serial Attached SCSI)

• Paralel SCSI’ nin seri versiyonudur. Günümüzde  
sunucularda en çok kullanılan arabirim denilebilir.

• Full-duplex(çift yönlü) iletişim kanallarına sahiptir.

• 3 Gbps, 6 Gbps bant genişliğine sahiptir.

• SAS yapısı STP protokolü sayesinde SATA diskleri  
desteklemektedir.



SAS



Sabit Disk Karşılaştırma

Özellik PATA (IDE) SATA SCSI SAS

Max. Bant  
Genişliği

100, 133 MB/s
150, 300, 600

MB/s
320, 640 MB/s 3, 6, 12 Gbps

Kablo Uzunluğu 45 cm 100 cm 1,5 - 25 m 10 m

Kablo pin sayısı 40 7 50, 68, 80 7, 32, 36, 26

Disk/Kanal 2 1 8 - 16
Toplamda  

65535

Güç Girişi 4 15 4 15



SSD (Solid State Drive)

• HDD’lerin yerini almaya başlayan kayıt birimidir.

• Mekanik(motor, disk, okuma yazma kafası) yapıya  
sahip olmadığı için arama ve bekleme gibi  
mekaniksel gecikmeler burada görülmezler.

• Veriye ulaşım daha hızlıdır.

• Verileri SDRAM, DRAM veya Flash hafıza yapılarında  
tutarlar.



SSD (Solid State Drive)

• HDD disklere göre daha hızlı, sarsıntı ile zarar görmeyen,  
daha az güç harcayan, daha az yer kaplayan bir yapıları  
vardır.

• Fakat veri kurtarma olanakları,  
kullanım ömürleri, çalışmasını  
etkileyecek elektriksel  
faktörlere karşı hassasiyeti
ve fiyatları ile şimdilik  
HDD lerin gerisindedir.



HHD (Hybrid Hard Driver)

• Fiziksel olarak HDD’ ye benzerler.

• Hem disk hem de flash hafızaya sahiptirler.
• Dolayısıyla SSD ve HDD karışımı melez yapıya sahiptirler.

• Flash hafıza içeren yüksek boyutta tampon belleğe  
sahiptirler.

• Böylece mekanik sisteme göre daha hızlı olan flash yapı
kullanılarak disk erişimlerindeki bekleme süreleri azaltılır.

• Böylece performans ve hız artırılmış olur.



HHD (Hybrid Hard Driver)

• HHD sürücülerde manyetik disk iki durumda  
çalışmak zorundadır:

• Birincisi üzerindeki flash bellek dolduğunda ikincisi ise  
flash bellekte olmayan bir veriye ulaşılmak istendiğinde.

• Dolayısıyla birim zamanda diskin dönme gereksinimi  
azaltılarak performans artırılır.

• Bu durum güç gereksinimi de azaltmaktadır.



Sabit Disk Seçimi

(Western Digital, Samsung, Toshiba, Seagate…)

• Disk Kapasitesi (GB, TB)

• ÖnBellek Hafızası

• Diskin dönüş hızı (rpm)
• RPM’nin yüksek oluşu veriye ulaşım açısından avantaj sağlar.  

Ancak “RPM” yükseldikçe tüketilen enerji miktarı ve fiyatı  
artar. Bu yüzden dizüstü bilgisayarlarda pil kullanım süresini  
kısalttığı için yüksek “RPM” tercih edilmemektedir.

• Ayrıca anakartın SATA, IDE veya SCSI veri kablolarından  
hangisini ya da hangilerini desteklediğine bakılarak sabit disk  
seçimi yapılabilir.



Disklerin Montajı

Diskler kasaya ve anakarta bağlanırken aşağıdaki  
adımlara dikkat edilmelidir:

• Sabit disk kasadaki yuvasına vida ile her iki taraftan  
sıkıca tutturulmalıdır.

• Veri kablosunun bir ucu sabit diske diğer ucu  
anakarta bağlanmalıdır.

• Güç kablosu sabit diske bağlanmalıdır.



Disklerin Montajı

• SATA diskler bir kanala(sokete) tek bir disk kabul  
ettiğinden birden fazla paralel bağlantı yapılamaz.

• Fakat PATA disklerde tek bir kanala 2 adet bileşen  
bağlanabilir. Bu durumda bileşenlerin birisi master 
diğeri slave ayarlanmalıdır.

• PATA Disklerde IDE kablosunun tek tarafında genelde
kırmızı veya siyah kablolarda uzunlamasına beyaz bir
boya vardır. Kablonun diske bağlanırken bu tarafı güç
kablolarına bakması gerekmektedir.



Disklerin Montajı

• Master/slave ayarı disk üzerinde veri ve güç  
kablolarının ortasında bulunan pinlerin jumperlarla  
kısa devre yapılması ile halledilir.

• Jumper iki pini birbirine bağlayan iletken bir tele  
verilen isimdir.

• Eğer master/slave ayarı ayarı yapılmazsa diskler  
sistem tarafından görülmezler.



RAID

(Redundant Array of Independent Disks)

• "Bağımsız disklerin fazlalık dizisi" anlamına gelir.

• Aynı veriyi farklı disklerde saklayarak disk  
bozulmalarına karşı önlem alma teknolojisidir.

• Bu teknoloji disk bozulmalarına, hatalı kodlamalara,  
büyük disk boyutları elde etmeye ve performansa  
pozitif etkisinden dolayı özellikle sunucularda sıkça  
kullanılan bir yapıdır.



RAID

(Redundant Array of Independent Disks)

• RAID teknolojisinde SATA, PATA ve SCSI diskler  
kullanılabilmektedir.

• RAID yapının kullanılabilmesi için RAID Controller 
denilen ve üzerine RAID yapıda disklerin bağlandığı  
bir kart gerekmektedir. Bu kart bağlanılacak diskin  
arayüzüne göre değişik yapıda olabilir. Kullanılacak  
diskin arayüzü ile aynı arayüzü (SATA, SCSI, SAS…)  
desteklemelidir.



RAID

(Redundant Array of Independent Disks)

• RAID kartı seçerken kullanmak istenilen RAID  
seviyesine uygun bir seçim yapılmalıdır.

• Bazı RAID Seviyeleri:

• RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID6

• RAID seviyelerinin en çok kullanılan seviyesi RAID 5’ tir.



Bazı RAID Türleri...



Defrag (Disk Birleştirme)

"Birleştirme" anlamına gelir.

• Windows işletim sisteminde veriler sabit diske gelişi  
güzel olarak kaydedilirler. Bu da verilerin düzensiz  
biçimde işlenmesine neden olur.

• Zamanla bu durum bilgisayarınızın performansının  
düşmesine, yavaşlamasına yol açar.

• Disk Birleştiricisi, parçalara ayrılmış dosya ve
klasörlerin bulunup ve birleştirilmesini sağlayan bir  
sistem hizmet programıdır.



Disk Bölümleme

• Tek bir sabit diski sanal olarak birkaç alt sabit diske  
ayırma işlemine disk bölümleme denir.

• Amaç kişisel dosyaları, işletim sistemi dosyalarından  
uzak tutarak bozulmalarına rahat müdahale imkanı  
sağlamak ve aynı diske farklı işletim sistemleri  
kurabilmektir.



Partition

• Diskin mantıksal bölümlerine partisyon (partition) 
denir.

• Diski mantıksal bölümlere ayırmaya da partitioning 
(bölümlendirme) denir.

• Örnek olarak diski C: D: E: gibi sürücü harflerine göre  
bölümlemek.

• Tek bir Fiziksel diski birden fazla Mantıksal bölüm diye
tabir ettiğimiz partisyonlara ayırabiliriz.



NAS (Network Attached Storage)

"Ağla İlişkilendirilmiş Depolama" anlamına gelir.

• Kısaca ağa bağlı dosya sunucusudur.

• Başka bilgisayar ve cihazlara ağ üzerinden dosya  
hizmeti veren çoklu disk yapıya sahip veri depolama  
sistemleridir.

• Hızlı veri erişimi ve kullanımı, kolay konfigürasyon ve  
yönetim ile ön plana çıkmaktadır.

• Yapısında genelde çeşitli RAID seviyelerine ait çoklu  
diskleri kullanır.



NAS (Network Attached Storage)

"Ağla İlişkilendirilmiş Depolama" anlamına gelir.

• NAS sistemleri bir bilgisayarın ihtiyaç duyduğu klavye,  
ekran gibi donanımlara ihtiyaç duymadan web
arayüzü ile konfigürasyonları yapılabilir.

• Kendilerine has bir işletim sistemleri vardır.

• NAS ağ üzerinde kendisine ait bir IP ile ağ cihazı  
olarak görülür.

• HP, Dell, Cisco, NetApp, Sun vb…



Örnek NAS Cihazları
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