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:مقدمو  
ىارد درایو ىای بسیاربزرگ وبسیارپر سرعت در مقایسو با فالپی درایوىای متداول بسیار 

.شگفت انگیز وجالب توجو بو نظر می رسند  
فالپی دیسک در مقایسو باىر نوع دیسک دیگر قادر بو ذخیره سازی اطالعات کمتری  

.است  
 قابل دسترس بودن فالپی درایو ىا امکان استفاده مطمئن واسان از انها برای 

.دستیابی بو داده ىا از یک کامپیوتر بو کامپیوتر دیگر را فراىم اورده است  
پوشش ىای محافظشان بو این معناست کو ىیچ نگرانی درباره چگونگی جابجایی انها 

.نداریم  
مگا بایت داده 2.88کیلو بایت تا 700فالپی ىا امروزه با ظرفیت ىای متغییر از دامنو

. ىای بیشتری را نسبت بو مدل ىای قدیمی تر ذخیره می کنند   

 





اینچ در داخل درایو،فالپی در برابر سیستمی از اىرم با فشار  3/5با قرار دادن یک فالپی دیسک .1
 قرار 

 .یکی از این اىرم ىا شاتر فالپی را در معرض کوکی قرار می دىد.می گیرد
با قرار گرفتن ىدىا در موقعیت صحیح،پالس ىای الکتریکی،یک میدان مغناطیسی را برای رکورد داده . 7

زمانی کو ىدىا داده ىا را میخوانند نسبت بو میدان .تا سطح فوقانی یا تحتانی دیسک بو وجود می آورد
ىای مغناطیسی ایجاد شدىبا ذرات فلزیبر روی دیسک ضمن ارسال سیگنالهای مغناطیسی بو کامپیوتر 

 .واکنش نشان می دىند
کو با توجو بو سیگنال ىای ( موتوری کو طبق دستور کامپیوتر بو آرامی می چرخد)یک استپر موتور. 6

محور دوم را جابجا کرده کو دارای .ارسال شده از تختو مدار فاطلو مشخصی در یک مسیر را طی میکند
برش شیار مارپیچی نسبت بو آن است یک بازوی متصل بو ىدىای خواندن یا نوشتن در داخل شیار محور 

با جابجا شدن محور این بازو بو طرف عقب و جلو جابجا میشود و بر روی دیسک موقعیت .قرار میگیرد
 .ىدىای خواندن و نوشتن را مشخص میکند

موتور واقع در زیر دیسک محوری را می چرخاند کو مرکز دیسک را درگیر میکند و باعث چرخیدن . 5
 .دیسک میشود





دیگر اىرم ىا و دنده ىا دو ىد خواندن و نوشتن را حرکت می دىند تا زمانی کو آنها در ىر دو طرف . 2
ىدىا با استفاده از الکترومغناطیس ىای کوچک،پالس ىای مغناطیسی تولید میکنندکو .بو کوکی برخورد کنند

 .قطبیت ذرات فلزی تعبیو شده در پوشش دیسک را تغییر می دىند
برد مدار درایو،سیگنالهای ساختو شده از داده ىا و دستورات برای نوشتن داده در دیسک از برد  . 3

برد مدار دستورات را بو سیگنالهای الکتریکی تبدیل نموده کو حرکت .کنترلر درایو فالپی دریافت میکنند
 .دیسک و ىدىای خواندن و نوشتن را کنترل میکند

ابتدا بررسی میکند تا باشند برد مدار اگر سیگنالها شامل دستوراتی جهت نوشتن داده ىا در دیسک . 4
مطمئن شود کو ىیچ نور مرئی و قابل مشاىده از طریق دریچو کوچک در گوشو پوشش دیسک وجود ندارند 

اما اگر دریچو باز باشد و پرتوی نور از دیود منتشر کننده را بتوان از طریق دیود حساس بو نور در سمت 
مخالف دیسک شناسایی کرد درایو می داند کو دیسک محافظ در برابر نوشتن است و از ثبت داده ىای 

 .  جدید امتناع میکند


