


ZÁZNAM DAT NA PEVNÝ DISK
• data jsou zaznamenávána do magnetické vrstvy

ČTECÍ A ZÁPISOVÁ HLAVA

• provádí zápis a čtení dat

• nedotýká se ploten, aby nedocházelo k jejich poškrábání

PLOTNY

• slouží pro zápis dat

• jsou pokryté magnetickou vrstvou

• pevné disky mají jednu až několik ploten

ČTECÍ HLAVA

PLOTNA



ZÁZNAM DAT NA PEVNÝ DISK
• na plotnu se data zaznamenávají do STOP a SEKTORŮ

• data se zapisují po CYLINDRECH
(toto značně zrychluje zápis, pracují všechny hlavy najednou)



ZÁZNAM DAT NA OPTICKÉ MÉDIUM

• data jsou zaznamenávána na plastový kotouč

• povrch kotouče je potažen:
A) měkkou kovovou vrstvou, která slouží pro záznam dat

B) lakem, který zabraňuje poškrábání

Jak funguje DVD mechanika?



ZÁZNAM DAT NA OPTICKÉ MÉDIUM
CD (= Compact Disc)

• data ukládána pomocí laseru do PITŮ (= bodů) a LANDŮ ve spirále
• CD-R (jednorázový zápis dat)
• CD-RW (přepisovatelná data)

DVD (= Digital Versatile Disc)

• data ukládána pomocí laseru do PITŮ (= dolíčky) a LANDŮ (= rovné plochy) ve spirále

• data jsou zaznamenávána ve větší hustotě než u CD (mají vyšší kapacitu než CD)
• DVD-R, DVD+R (jednorázový zápis dat) 
• DVD-RW, DVD+RW (přepisovatelná data)

BD (=Blu-ray Disc)

• data ukládána pomocí laseru do PITŮ (= bodů) a LANDŮ ve spirále

• větší hustota zápisu než u CD a DVD (větší kapacita)

• vyšší rychlost čtení než u CD a DVD
• BD-R (jednorázový zápis dat) 
• BD-RW(přepisovatelná data)



ZÁZNAM DAT NA OPTICKÉ MÉDIUM
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