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Szeretted volnae valaha is tudni, hogy milyen a
meghajtód állapota? Kihúze még pár évet, illetve
eddigi élete során hányszor dőlt meg?
Túlmelegszik? Vagy mindennél fontosabb kérdés:
haldoklike? Mindnyájan foglalkoztunk már ezekkel
az idegesítő kérdésekkel már valamikor.

Vannak PCLinuxOS felhasználók, akik már jól
ismerik az operációs rendszert és néhány billentyű
lenyomásával a parancssorból (CLI) elindítanak egy
programot, ami az előbbi aggasztó kérdések közül
bármelyiket elég gyorsan megválaszolja. És mi van
közülünk azokkal, akik még nem jártasak a konzol
ban? Mi van a „kattintgatós generáció” tagjaival? A
PCLinuxOSben milyen program van, ami eloszlatja,
vagy megerősíti gyanúnkat a meghajtó nem sokkal
ezelőtti hibás viselkedése felől, ugyanakkor
egyszerű, de felhasználóbarát felülete van?

Micsoda? Gsmartctl természetesen! Ez a kis prog
ram kitűnő választás, ha a HD alapvető egészségi
állapotát kell ellenőrizned. Nem rég, amikor éppen a
Kdenliveról írtam cikket, azt vettem észre, hogy a
videóim közül egy megsérült a 7. perc 9. másodper
cétől. Nem örültem neki, mivel a fájl sérült felén volt
a legjobb rész. Jó pár nappal korábban néztem meg
és izgatott, hogy a sérülés honnan ered.

Némi internetes kutakodás után (a kattintgatós nem
zedékből lévén) behatároltam, hogy a Gsmartctl
(GSmartcontrol) lesz az, ami megadja a választ e
zekre a nyugtalanító kérdésekre. Kellemes megle
petéssel fedeztem fel a tárolóban. A program tároló
ból történt letöltése után (a grafikus felületét (GUI) is
le kell tölteni), elindítottam, hogy megnézzem.

Telepítés után menüben a További alkalmazások →
Monitoring résznél található.

Vessünk egy pillantást a GUIra. Elindulása előtt kéri
a rendszergazda jogokat. Miután beírtuk a rendszer
gazda jelszavát egy érdekes kis ablak nyílik meg,
ami mutatja a Gsmartctrl által érzékelt meghajtókat.

Tetszésed szerinti méretre nagyítsd az ablakot és
hagyd az egérmutatót a különböző területek fölött,
hogy mutassa a különféle tippeket. A program
egészére jellemző a tippek bősége. Bármely
eszközre kattintva az ablak tetején megjelenített
alapinformációk megváltoznak, megjelenítve a
választott meghajtó adatait. Láthatjuk, hogy az adott

meghajtó átment az alapvető egészségvizsgálaton,
a SMARTon (SelfMonitoring Analysis and
Reporting Technology), ami engedélyezve van, de
az offline adatgyűjtés kikapcsolva. Ha megpróbáljuk
bekapcsolni, észrevehetjük, hogy az adott meghajtó
firmwareébe ez az opció feltehetően nincs
beépítve.

Nézzük meg a kimenetet, lássuk mit mondhat
nekünk.

Hűha! Ez egy csomó adat. Úgy tűnik a meghajtó
képes az offline adatgyűjtésre, csak meg kell
találnunk a bekapcsolás módját. Egy fárasztó
internetes keresgélés után világossá vált, hogy az
én adott SSDmeghajtóm legfrissebb firmwareje
nem támogatja az offline adatgyűjtő szolgáltatást.
Hmmm. Oké, lépjünk tovább. A további meghajtóid
véletlenszerű böngészése során észreveheted,
hogy némely megjelenített meghajtónak még
SMARTtámogatása sincs.
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Ezek általában a flash, illetve a rendszer CD, DVD
meghajtók. A „Show output” információk gyors
ellenőrzése megmutatja nekünk, hogy ez
történetesen a CD/DVDmeghajtónk.

A SMARTtámogatást nélkülöző meghajtók
eltávolításához egyszerűen menj a Opciók →
Beállítások pontra az ablak tetején lévő
választópanelben.

A megjelenő új ablakban módunkban áll kedvünk
szerint kiválasztani, vagy eltekinteni. A „Show
SMARTcapable drives only” kijelölése saját
választás lehet, de nem kötelező.

Ha kattintasz a négyzetén, a következő
programindításánál nem mutatja majd a nem
támogatott meghajtókat. Akkor nézzük meg, hogy a
program mit mond az egyik meghajtónkról.
Kiválasztunk egy meghajtót, jobb egérgombbal
kattintunk rajta és kiválasztjuk a „View details”t
(részletek) a helyi menüből.

A nekünk mutatott újabb ablak teli van adatokkal,
jellemzőkkel és tartalmazza az általunk keresett
részletes információkat.

Felül füleket látunk, amik elvezetnek bennünket a
meghajtó SMART képességeihez. Az „Identity” (azo
nosítás) fül, elég egyértelmű, mutatja a meghajtónk
alapvető információit. A a piros betűket tartalmazó
fülekre hívnám fel a figyelmed. Ezek mutatják, hogy
a SMART adatok között hiba van. Szerintem fontos
lehet az „error log” (hibanapló) ellenőrzése és látni
a jelentéseket (neee, ne, ne, ne! Aha. Durva!)
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Aha, a SMART eddig 1886 hibát jegyzett fel a
meghajtóról. Közelebbről megnézve látható, hogy a
hiba „Uncorrectable error in data” (javíthatatlan
adathiba) 32 788. órában történt. Hmmm, te hülye.
Nos, jól van, lássuk! Ha az órákat elosztjuk 24gyel,
majd 365tel, megkapjuk, hogy 3,7 év. Hűha! Ez a
meghajtó már 3,7 éve működött, amikor az utolsó
hiba jelentkezett. 3 év garanciát figyelembe véve a
meghajtó, nos, szerintem elég silány. Úgy
gondolom, lassan megérett a nyugdíjra.

„Vajon a meghajtó most milyen öreg?” – kérdem ma
gamtól, ami fontos kérdés, mivel a meghajtó életko
rát véve, kiszámíthatjuk, hogy mikor jelentkezett a
hiba és ezt bizonyos okokból most tudni akarom. A
valós futási életkor megállapításához az „Attributes”
fülre kell lépnünk. Aha, a másik piros betűs.

Oké, látván a „Poweron Time” üzemidő értékét
órákban; vesszük azt a számot: 33 792 mínusz 32
788 (az utolsó hiba ideje) = 1004 / 24 = 41,8 nap. A
tényleges működési időt figyelembe véve a hibát
ekkor jegyezte fel. Minthogy a PCmet a nap 24
órájában bekapcsolva hagyom megállapítom, hogy
az utolsó feljegyzett hiba durván egy hónapja és egy
hete történt. Hmmm, ha jól emlékszem akkor vittem
át a meghajtót egy sokkal modernebb 4 magos
gépbe. Élénken emlékszem arra, hogy a meghajtó
kicsúszott a kezemből és kb. 20 cm magasról az
asztalra esett. Juj, a szívem! Akkor reméltem, hogy

nem tettem tönkre. Tönkre nem ment, de láthatóan
elszenvedett némi sérülést. A hibákat elnézve
(rózsaszínnel kiemelve), szembeötlő a „Relocated
Sector Count” (áthelyezett szektorok számláló).
Amiért figyelemre méltó, hogy a „prefailure” (hiba
előtt) mezőbe esik. Nézzük, mit mond a tipp.

A tipp arról tájékoztat, hogy még nincs SMART fi
gyelmeztetés, de a „raw value” (összérték) (az aktu
ális érték a meghajtón) nem 0 és ez egy kialakuló le
robbanásra mutathat. A threshold (küszöb) 140 és a
mi összértékünk 211, jóval a figyelmeztetési határon
túl, ezért kapott jelölést. Ha a kíváncsiságod kielé
gíthetetlen és sokkal részletesebb leírást szeretnél
kapni az „Attributes” rész micsodáiról és a miértjei
ről, akkor ide menj: https://en.wikipedia.org/wiki/Self
Monitoring,_Analysis,_and_Reporting_Technology.
Ideje megnéznünk a „Perform Tests” (futási tesztek)
fület.

Első teszt, amit futtatnék a „Conveyance”
(továbbítás) ellenőrzése, mivel az az átvitel
sérülését figyeli, ami a feltételezésem szerint az
elejtéskor bekövetkezett. Később futtatom a többi
tesztet is, csak a pontosság kedvéért. Az átvitel
ellenőrzése pozitív eredményt hozott.

Mindhárom teszt hiba nélküli lefutása alapján
kiderült, hogy a meghajtó használható, de az üzemi
dejét, a hibákat és a garanciát figyelembe véve
közeli cseréje nem zárható ki. Néhány nagy fájlt is
kiírtam a meghajtóra, teli pakolva azt, anélkül hogy
újabb hiba nélkül. Pillanatnyi kíváncsiságom kielégít
ve, de biztosan fokozott figyelemmel kísérem a
meghajtót. Jegyezzük meg, a SMART semmikép
pen sem bombabiztos annak meghatározásában,
hogy a meghajtó betege, vagy az adataid bizton
ságban vannake, de hasznos arra, hogy megala
pozott döntést
hozz a meg
hajtó cseréjé
ről, vagy tudd,
miért viselke
dett furán. Ja
és még valami,
a végére.. Ha
valami ilyesmit,
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vagy ilyet látsz

láthatod, hogy a GSmartctrl okosabb, mint
gondolnád. Légy megfontold és élvezd a Linuxot.
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