Otázka číslo 4
Hardware – vnější paměti
Úvod
Ve vnějších pamětech jsou data uložena ve větších blocích (sektorech), než ve vnitřní (operační)
paměti. Výhodami vnějších pamětí jsou nízké náklady, energetická nezávislost, nedestruktivní čtení
a u některých přenosnost. Nevýhodou je dlouhá vybavovací doba. Významnou skupinu vnějších pamětí
představují diskové paměti, jejichž název je odvozen od diskové podoby paměťového média.

Diskové paměti
Základem diskové paměti je médium kruhového (diskového)
tvaru. Na tomto médiu jsou data uložena v jedné spirálově
stopě nebo několika kruhových stopách, tvořících
soustředné kružnice. Data jsou uložena v blocích stejné
velikosti (zpravidla 512 B), které se nazývají sektory. Pokud
je počet sektorů ve všech stopách stejný, je pro dosažení
konstantní rychlosti čtení/zápisu potřeba, aby se disk otáčel
konstantní úhlovou rychlostí (CAV – Constant Angular
Velocity), kdy se počet otáček za minutu nemění.
Protože jsou však vnější stopy delší, mohlo by se do nich vejít
více sektorů, než do stop blíže středu disku. Proměnlivý
počet sektorů na stopu používá tzv. zónový záznam, kde se
směrem k okraji počet sektorů ve stopě zvyšuje (viz
následující obrázek). Pro dosažení konstantní rychlosti
čtení/zápisu je zde nutné, aby se při práci s vnějšími stopami
disk otáčel pomaleji, než v případě stop blíže středu. Tato proměnlivá rychlost se nazývá konstantní
lineární rychlost (CLV – Constant Linear Velocity). Často se však používá CAV, takže rychlost
čtení/zápisu je u vnějších stop vyšší.

Diskové paměti používají dva základní způsoby ukládání dat: magnetický a optický.

Magnetické diskové paměti
Magnetické diskové paměti používají feromagnetický materiál. Ve feromagnetických látkách vznikají
tzv. magnetické domény, v nichž jsou magnetické dipóly shodně orientovány. Pomocí orientace
magnetických domén jedním ze dvou opačných směrů (S–J, J–S) jsou do magnetické paměti
zaznamenávány číslice 0 a 1 (viz následující obrázek). Změna orientace se provádí elektrickým
proudem.
Mezi magnetické diskové paměti patří pevný disk (Hard Disk Drive – HDD) a dříve používaný pružný
disk – disketa (Floppy Disk Drive – FDD).

V obou případech se data ukládají do více soustředných kruhových stop. Pevné disky obsahují jeden
nebo více kotoučů nad sebou (slangově plotna), na nichž jsou vytvořeny stopy po obou stranách (tzv.
povrch). Stopy se číslují směrem od středu k okraji, množina všech stop se stejným číslem na všech
plotnách (na obou stranách) se u pevných disků označuje jako válec (cylindr).

Původní způsob zápisu, kdy byla rovina orientace magnetických zón rovnoběžná s rovinou disku,
vyčerpal svoje možnosti a neumožnil další zvyšování hustoty záznamu (vyjadřuje se v bitech na
čtvereční palec plochy). Proto výrobci pevných disků přestoupili na tzv. kolmý zápis.

Rozhraní pevných disků
Rozhraní pevných disků jsou zařízení, která zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem
a ostatními částmi počítače. Rozhraní pevného disku určuje způsob komunikace a tím typ disku, který
je možné k němu připojit.
Rozhraní IDE → EIDE → Ultra ATA
Rozhraní IDE je paralelním rozhraním, které do počítače připojuje paměťové zařízení pomocí
40žilového kabelu. Vývoj, přinesl nové verze pod označením EIDE, ATA a Ultra ATA, byl již ukončen.
Nejvyšší verze Ultra ATA 133 umožňuje přenášet data maximální rychlostí 133 MB/s. Toto rozhraní se
uplatňovalo především u osobních počítačů, dnes se s ním v nových PC již nesetkáme, neboť bylo
nahrazeno rychlejším rozhraním SATA.
Serial ATA
Serial ATA (SATA) používá na rozdíl od ATA sériový přenos dat. Přesto dosahuje vyšších přenosových
rychlostí (až 150 MB/s u SATA 150 a 300 MB/s u SATA 300) a to díky mnohem vyšší frekvenci, kterou
nebylo technicky možné u paralelního ATA dosáhnout.
SCSI
SCSI (Small Computer System Interface) je standardní rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi
externími nebo interními počítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí. SCSI se vyslovuje „skazi “.
SCSI se obvykle používá pro připojení pevných disků nebo magnetopáskových jednotek. Pomocí SCSI
lze však připojit i jiná zařízení např. skenery, jednotky CD-ROM nebo DVD. SCSI se nejčastěji používá
u výkonných pracovních stanic nebo serverů. Osobní počítače nebo notebooky používají SCSI pouze
výjimečně.
Od první verze z roku 1986 prošlo SCSI dlouhým vývojem a dostalo se od přenosové rychlosti 5 MB/s
(SCSI-1) přes 10 MB/s (Fast SCSI), 20 MB/s (Ultra SCSI) 40 MB/s (Ultra2 SCSI) a 160 MB/s (Ultra3 SCSI)
až po současné rychlosti 320 MB/s (Ultra-320 SCSI) a 640 MB/s (Ultra-640 SCSI).

Optické diskové paměti
Optické diskové paměti zaznamenávají data (0 a 1) pomocí různé odrazivosti světla. Prvním optickým
diskem byl tzv. komptaktní disk (Compact Disc, CD) vytvořený ve spolupráci holandské společnosti
Phillips a japonské firma Sony již v roce 1980. Varianta CD-ROM je určena jen ke čtení a vyrábí se
lisováním. Na CD-R (Recordable) – lze jedenkrát zapsat, pro opakovaný zápis slouží CR-RW
(Read/Write). Původní kapacita CD byla 650 MB, později se ustálila na 700 MB. U CD-R se používá
jeden ze dvou způsobů zápisu:



ablativní metoda – vypalování otvorů do tenké kovové vrstvy
bublinová metoda – vysokou teplotou se vypaří prostřední vrstva disku – tlak plynu vypoulí
vrchní kovovou vrstvu

V případě CD-RW se pro zápis používá laser dvou různých intenzit, které způsobí přechod látky do
krystalické nebo amorfní (skelné) podoby, přičemž krystalická odráží světlo mnohem lépe.

Nástupcem CD se stal disk DVD („Digital
Versatile Disc“ nebo „Digital Video Disc“).
Princip záznamu zůstal stejný jako u CD, zvýšila
se však hustota záznamu. Je rovněž možné
zaznamenávat data na obě strany DVD, na
každou stranu pak až ve dvou vrstvách. Kapacita
DVD je od 4,7 GB (jedna strana, jedna vrstva) až
po 17 GB (dvě strany, dvě vrstvy). Pouze ke čtení
je určeno DVD-ROM.
Zapisovatelných a přepisovatelných DVD disků
existují tři typy: DVD-R/RW, DVD+R/RW a DVDRAM (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW =
ReWritable, pro přepisování). Médium se dvěma vrstvami se označuje zkratkou DL (Dual Layer). DVDRAM je libovolně přepisovatelné médium, dá se s ním pracovat stejným způsobem jako s pevným
diskem.
CD stačí pro záznam 74 minut hudby (bez komprese), DVD pak bylo vytvořeno především pro záznam
videa. Avšak pro video s vysokým rozlišením (High Definition – HD) je i kapacita DVD malá. Proto bylo
třeba opět zvýšit hustotu záznamu, což vedlo k vytvoření hned dvou konkurenčních formátů: HD-DVD
a Blu-ray disků (BD). V únoru 2008 však firma Toshiba oznámila zastavení vývoje formátu HD-DVD,
čímž se Blu-ray stal de facto nástupnickým standardem nahrazujícím DVD. Tak jako CD, má i blu-ray
disk průměr 12 cm v menší variantě 8 cm a tloušťku 1,2 mm. Disky umožňují záznam dat s celkovou
kapacitou až 25 GB u jednovrstvého disku, 50 GB u dvouvrstvého disku až po 80 GB u oboustranné
dvouvrstvé varianty. Pouze pro čtení je určen disk BD-ROM, k jednorázovému zápisu BD-R
a přepisovatelný Blu-ray disk nese označení BD-RE.

SSD Disky
SSD (Solid-State Drive) disky jsou paměti sloužící jako
náhrada za pevný disk zejména v mobilních počítačích.
Pracují na principu flash pamětí (viz níže),
výjimečně SRAM nebo DRAM. Mají velikost
klasických HDD (1,8", 2,5", …) a stejná rozhraní
(PATA, SATA). Výhodami oproti HDD jsou rychlost,
spotřeba a spolehlivost (nemají pohyblivé části).
Nevýhodou je vysoká cena a také zatím poměrně nízká
kapacita. (Poměr cena/kapacita je v porovnání
s klasickými disky až 100× horší.)

Paměť typu Flash
Flash paměť (nebo jen flash) je energeticky nezávislá elektricky programovatelná paměť typu RAM
(s libovolným přístupem). Paměť je vnitřně organizována po blocích a na rozdíl od pamětí typu
EEPROM lze programovat každý blok samostatně (obsah ostatních bloků je zachován). Flash paměť se
používá jako přenosné datové médium, které se k počítači připojuje přes sběrnici USB.

Data jsou ukládána v poli tranzistorů (plovoucí brány),
zvaných „buňky“, každá z nich uchovává 1 bit
informace. Jedna brána je kontrolní brána (CG – control
gate) druhá je plovoucí brána (FG – floating gate)
navzájem izolované vrstvou oxidu. Protože je FG
izolovaný jeho izolační vrstvou oxidu, každé elektrony
na něj přivedené jsou „uvězněny“ a tím pádem je
uložena informace.
Když jsou na FG nějaké elektrony, tak modifikují (částečně ruší) elektrické pole přicházející z CG, což
modifikuje prahové napětí Vt buňky. Buňka je čtená umístěním specifického elektrického napětí na
CG, elektrický proud pak buď teče, nebo neteče, a to v závislosti na Vt buňky, které je závislé na
počtu elektronů na FG. Tato přítomnost nebo nepřítomnost elektrického proudu je přeložena na 1
a 0, představující uložená data.

Magnetické páskové paměti
Pro zálohy a archivace dat se kromě vysokokapacitních
optických disků využívají i mnohem starší magnetické páskové
paměti. Médiem je feromagnetická páska, záznam je většinou
kontaktní, což snižuje její životnost, Dalšími nevýhodami jsou
sériové vyhledávání a potenciální problém s natahováním
pásky. Jsou však levné, jejich maximální kapacita bývá
podobná jako u pevných disků (např. kolem 1 TB v roce 2007).

Cloudové uložiště
Cloudové úložiště je služba, která umožňuje ukládat data tak, že se přenesou přes internet nebo jinou
síť do úložného systému mimo pracoviště, který je spravovaný třetí stranou. Existují stovky různých
systémů cloudových úložišť, od osobních úložišť pro ukládání nebo zálohování e-mailů, obrázků, videí
a dalších osobních souborů konkrétního uživatele až po podniková úložiště, která firmám umožňují
využít cloudové úložiště jako komerčně podporované řešení vzdáleného zálohování, kde mohou
bezpečně přenášet a ukládat datové soubory nebo je sdílet mezi jednotlivými umístěními.
Systémy úložišť jsou obvykle škálovatelné, aby umožnily řešit potřeby ukládání dat pro jednotlivce
nebo celé organizace, přístupné z libovolného umístění a nezávisejí na aplikaci (pro zajištění přístupu
z libovolného zařízení).
Příklady: iCloud, Dropox, Google Disc /GoogleDrive, One Drive, Amazon Drive

Pevný disk
Pevný disk je uzavřená jednotka v počítači, používaná pro trvalé ukládání dat (tzv. data zůstanou na
disku zachována i po vypnutí napájení počítače). Pouzdro chrání disk před nečistotami a poškozením.
Pevný disk obsahuje 3 pevné plotny diskového tvaru, které jsou většinou vyrobeny ze slitiny hliníku
nebo skla. Plotny na rozdíl od disket nelze ohýbat, proto termín pevný disk. Ve většině případů platí,
že plotny nelze vyjmout. Z těchto důvodů se někdy používá termín pevná disková mechanika (fixed disk
drive) nebo hard disk drive HDD.

Části pevného disku
Většina disků se skládá z podobných součásti. Jsou jimi
- plotny disku
- hlavy pro čtení a zápis
- pohon hlav
- vzduchové filtry
- pohon ploten disku
- řídící deska (deska s elektronikou)
- kabely a konektory

Geometrie disku
Pod pojmem geometrie disku se skrývá uspořádání prostoru na disku, konkrétně počet hlav, cylindrů
a stop. Data jsou na disk ukládána v bajtech. Bajty jsou uspořádány do skupin po 512, nebo-li sektorů.
Sektor je nejmenší jednotka dat, kterou lze na disk zapsat nebo z disku přečíst. Sektory jsou
seskupeny do stop. Stopy jsou uspořádány do skupin zvaných cylindry nebo válce. Předpokladem je,
že disk má nejméně dva povrchy. Systém adresuje sektory na pevném disku pomocí prostorové
matice cylindrů, hlav a sektorů.

Stopy - každá strana každé plotny je rozdělena na soustředné stopy (kružnice). Jejich počet na
pevném disku neustále narůstá (více než 16 000 stop). Protože povrchů i hlav je několik, je při jedné
poloze hlav přístupná na každém povrchu jedna stopa, stačí elektronicky přepínat hlavy.

Cylindry - pevné disky mají většinou více ploten (disků), umístěných nad sebou, otáčejících se stejnou
rychlostí. Každá plotna má dvě strany (povrchy), na které je možno ukládat data. Diskové hlavy,
vzhledem k tomu, že jsou pohybovány společným mechanismem, nemohou být vystavovány
nezávisle. Souhrn stop v jedné poloze hlav se nazývá cylindr (válec). Počet stop na jednom povrchu je
samozřejmě totožný s počtem cylindrů. Z tohoto důvodu většina výrobců neuvádí počet stop, ale
počet cylindrů.
Sektory - z hlediska efektivní správy má jedna stopa příliš velkou jednotku pro ukládání dat. Lze do ní
uložit až 100kB či více bytů dat. Z tohoto důvodu se stopa rozděluje na několik očíslovaných částí,
které nazýváme sektory. Můžeme si sektory představit jako výseče na plotně. U pevných disků může
být počet sektorů 900 i více. Sektor je nejmenší adresovatelná jednotka na disku. Její velikost určí
řadič při formátování disku. Sektory vytvořené standardním formátováním mají velikost 512B.
Sektory, na rozdíl od hlav nebo cylindrů, číslujeme od jedničky. Na začátku sektoru v úvodní části je
hlavička, identifikující začátek sektoru a obsahující jeho číslo. Konec sektoru je tvořen tzv.
zakončením sektoru, využívané pro ukládání kontrolního součtu. Kontrolní součet sloužící ke kontrole
integrity uložených dat. Při formátování se vytváří před a za každým sektorem speciální identifikační
oblast, kterou používá řadič pro číslování sektorů a pro určení začátku a konce každého sektoru.
Jednotlivé sektory se oddělují mezisektorovými mezerami, do kterých není možné uložit data. Proces
čtení sektoru se skládá ze dvou kroků. Nejprve se čtecí a zápisová hlava musí přemístit nad
požadovanou stopu. Potom se čeká, až se disk natočí tak, že požadovaný sektor je pod hlavou, a pak
probíhá čtení. Přemístění hlavy obvykle zabere nejvíce času. Nejrychleji se tedy čtou soubory, jejichž
sektory jsou všechny na stejné stopě a stopy jsou umístěny nad sebou, tedy v jednom cylindru.

Disketové mechaniky
Provoz disketové mechaniky je poměrně jednoduchý. Disketa se otáčí rychlostí 300ot/min. Nad
otáčejícím se povrchem diskety se pohybují hlavy po maximální dráze 2,54cm. Hlavy se pohybují
směrem dovnitř, ke středu diskety, nebo směrem ven, k vnějšímu obvodu diskety. Během tohoto
pohybu mohou hlavy zapsat 80 stop. Stopy jsou zapisovány na obě strany diskety. Z tohoto důvodu
jsou stopy někdy nazývány cylindry. Jeden cylindr se skládá ze stop nacházejících se v daném
okamžiku pod hlavami, a to na horním i spodním povrchu diskety. Záznam dat je prováděn metodou
tunelového mazání. Metoda spočívá v zapsání určité šířky stopy s následným smazáním okraje (té
samé stopy), z důvodu problému interference se sousedními stopami. Standardní šířka stopy je
115µm.

Části disketové mechaniky
- hlavy pro čtení a zápis
- pohon hlav a mechaniky
- řídící deska
- řadič
- konektory
Typy disketových mechanik
- mechanika 3,5” o kapacitě 720KB (DD - double density)
- mechanika 3,5” o kapacitě 1,44MB (HD - high density)
- mechanika 3,5 o kapacitě 2,88MB (ED - extra high density)

Paměti optické
Nejrozšířenějšími optickými paměťmi jsou dnes CD-ROM. Jako materiál je používán polykarbonát, do
kterého jsou lisováním podle matrice data zapsána. Strana se záznamem je pokryta reflexní vrstvou a
opatřena ochranným lakem, na kterém je také natištěn popis CD. Záznam se provádí v podobě
prohlubní a ostrůvků, pitů a polí. Jedničky v datech jsou na optickém médiu zapsány jako přechody
mezi pitem a polem, příp. naopak. Datové nuly se nezapisují. Přechody jsou obdobou magnetických
reverzací známých z magnetických médií. Při čtení dopadá laserový paprsek nejprve na ten povrch
disku, na kterém nejsou vylisovány pity. Prochází celou tloušťkou průhledného polykarbonátu, odráží
se od vnitřní strany vrchní roviny kotoučku pokryté reflexní kovovou vrstvou a znovu prochází celou
jeho tloušťkou ke čtecímu senzoru. Prochází tedy celé médium dvakrát. Pokud se v místě odrazu
svazku od horního povrchu nachází pit, dojde k částečnému rozptýlení odrazu, a to vyvolá na čtecím
senzoru jinou odezvu, než v případě odrazu čistého. Celou cestu paprsku znázorňuje obrázek.
Optické paměti CD-WORM (Write Once Read Many times), nebo-li CD-R, byly velkým
technologickým krokem vpřed. Na ty může zapisovat uživatel, ale jen jednou, jak je patrno z názvu.
Dopadne-li na nějaký materiál silný impuls laserového záření ve formě silně zaostřeného paprsku a
absorbuje-li se alespoň část jeho energie, dochází k intenzivnímu lokálnímu ohřátí a tím i ke změnám
vlastností materiálu. Jako nejvhodnější se ukázalo vypálení otvoru v kovové vrstvě nebo lokální
deformace vrstvy. Princip čtení je v obou těchto případech podobný čtení CD-ROM, pity zde nejsou
do základního materiálu vylisovány, ale jsou vytvořeny na speciální kovové vrstvě. Záznam se provádí
vypálením pitů do speciální záznamové vrstvy. Záznamový režim používá výrazně vyšší výkon laserové
diody než při čtení. Ve vrstvě přitom dochází k nevratným změnám, při kterých se v daném místě
změní některý charakteristický optický parametr (např. koeficient reflexe). Ve čtecím režimu ke
změnám ve vrstvě nedochází. Jen odraz je ve vypáleném místě jiný, čtecí senzor indikuje tuto
skutečnost jako pit. Ještě vyšší stupeň představují přepisovatelné optické disky CD-RW, které jsou

založeny na fyzikálních principech lokální změny krystalické struktury, nebo lokální přeměny amorfní
látky na krystalickou. Obě tyto změny jsou vratné, což právě zajišťuje přepisovatelnost.

Zajímavosti
CD-ROM - data jsou na povrchu disku zaznamenávána do stopy, mající tvar spirály. Jednotlivé závity
spirály jsou od sebe vzdáleny 1,6 µm. Jedno CD se záznamovou šíří 3,3 cm a kapacitou 74 minut
(700MB) obsahuje 22188 závitů, celková délka stopy je 5,77 km. Stopa je dále rozdělena na sektory,
které se čtou rychlostí 75 sektorů za sekundu (při rychlosti 1x). Sektory se děli na 98 rámců informací,
z nichž každý obsahuje 33 bytů (24 bytů pro data, 1 byte obsahuje subkód, 8 bytů pro kontrolní kód a
opravu chyb). Kapacita jednoho sektoru je 3234 bytů.
DVD - stopa ve formě spirály, má celkovou délku 11,84 km. Závity jsou od sebe vzdáleny 0,74µm,
výsledná hustota stop je 1351 závitů na milimetr. Celkem je v jedné záznamové vrstvě 49324 závitů.
Stopa je tvořena sektory, z nichž každý obsahuje 2048 bytů dat.

