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PRE OPTICKÝ ZÁZNAM POTREBUJEME:

■ Optický disk

■ Optickú mechaniku

■ Čítaci a zapisovací software
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LASER

■ Laser (ang.Light Amplificiation Stimulated Emision Radiation) je zdroj

lúča koherentnej(v čase spojitej) elektromagnetickej energie s vysokou intenzitou žiarenia).

■ Energia a výkon je v úzkom vyžarovacom zväzku.

■ Monochromatickosť(jednofarebnosť) lúča modrá,červená farba lúča.

■ Malá rozbiehavosť/divergencia/ laserového svetla.

■ Vysoká svetelná intenzita.

■ Tieto vlastnosti umožňujú oproti pôvodným zdrojom svetla lepšiu presnosť zásahu.

■ A tiež väčší účinok daný mnohonásobným výkonom laserového žiarenia.
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PARAMETRE LASEROV

1. vlnová dĺžka [nm] - určuje, v akej časti spektra sa bude laserový lúč

pohybovať. Vlnová dĺžka je dôležitá aj pre veľkosť stopy lasera.

2. výkon lasera [mW]
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Vlnové dĺžky používaných laserov a maximálna kapacita na jednu vrstvu média(single layer)

DRUHY LASEROV V OPTICKÝCH MECHANIKÁCH
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MÉDIUM FARBA LASERA VLNOVÁ DĹŽKA [nm] KAPACITA JEDNEJ 
VRSTVY [GB]

CD Infra-červená 780 0.7

DVD Červená 635 4.7

HD DVD Modrá/fialová 440/405 15

BLU-RAY Modrá/fialová 440/405 25

HVD Červená+ zelená 635+532 100(HVD-R)



LASEROVÁ DIÓDA

FOTOGRAFIA LASEROVEJ DIÓDY SCHÉMATICKÁ ZNAČKA LED A LASEROVEJ DIÓDY

KONŠTRUKCIA LASEROVEJ DIÓDY
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PARAMETRE LASEROVÝCH DIÓD VŠEOBECNE          
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1. VÝROBCA(OSRAM)

2. VÝKON(5, 7, 10, 15, 75, 100 , 220 mW)

3. FARBA LÚČA(červená,modrá)

4. PRACOVNÝ PRÚD(27 až 80mA)

5. OPTICKÁ HLAVA(bod,čiarka,ellipsa,kríž)

6. NAPÁJACIE NAPÄTIE(1.9, 2.2, 2.6 ,3.3 V)

7. VLNOVÁ DĹŽKA(640, 650, 890, 915 nm)



LASEROVÝ SNÍMACÍ SYSTÉM
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KOMBINOVANÉ DVD/CD  OPTICKÉ MECHANIKY
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3D MODEL OPTICKEJ MECHANIKY
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ORGANIZÁCIA INFORMÁCIÍ NA OPTICKOM DISKU
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FYZICKÁ ORGANIZÁCIA OPTICKÉHO  DISKU:

• Land,Pit

• Stopa

• Sektor

PRE POROVNANIE OPTICKÉHO 
DISKU S PEVNÝM DISKOM (HDD)

LOGICKÁ ORGANIZÁCIA OPTICKÉHO  DISKU:

• Súbor(je vytvorený spojením susedných 
sektorov).

• Adresár(rozmiestnenie súborov na disku).

• Disk(spojenie adresárov a súborov).

SÚBOROVÉ SYSTÉMY  OPTICKÉHO  DISKU:
• ISO 9660(súbory a adresáre CD-ROM,2 

alebo 4 GB).
• JOLIET(aj slovenská znaková sada).
• UDF(pre DVD nosiče),Nemá problém s 

veľkosťou súboru-aj viac ako 4GB.



OPTICKÝ ZÁZNAM A ČÍTANIE ÚDAJOV
□ Údaje sa ukladajú do stopy(tvar špirály).

□ Stopa je  rozdelená  na pity (priehlbiny) a landy (vyvýšeniny).

□ Údaje sa čítajú pomocou optického lúča(lasera).

□ Laserový lúč je zaostrený na vylisovanú navádzaciu stopu disku.

□ Od landu sa lúč odráža s vyššou intenzitou ako od pitu(logická 1)

□ Na pite(priehlbine) je  odrazený lúč rozptýlený .

□ Tomu zodpovedá menšia hodnota napätia v snímači.(logická 0)

□ Čítanie údajov prebieha v závislosti na intenzite odrazeného lúča od povrchu optického disku.
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ZÁPIS NA DISK:
• Zvýši sa výkon lasera(napr.laserovej diódy).
• Laser vypaľuje do fotocitlivej vrstvy 

priehlbiny(pity).
• Pity predstavujú zaznamenávané 

informácie(LOG.0)

ČÍTANIE Z DISKU:
• Laserom sa osvetľuje povch disku.
• Odrazený lúč je vyhodnocovaný vo 

fotodetektore(napr.fotodióda).



VÝHODY OPTICKÉHO ZÁZNAMU
■ Veľká kapacita.(MB,GB,TB)(až 300 TB)

■ Prenositeľnosť mechaník aj diskov .

■ "Životnosť" zapísanej informácie.(M-DISK 1000 rokov).

■ Bezkontaktné čítanie / zápis informácie.

■ Nízka cena záznamových médií.

■ Nízka cena optických mechanik pre čítanie a zápis.

■ Univerzálne použitie (data, audio, video záznamy).

■ Vonkajšie magnetické polia nespôsobí poškodenie záznamu.

■ Mechaniky používajú rovnaký radič diskov ako HDD (PATA,SATA,SCSII,USB,e-SATA)
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NEVÝHODY OPTICKÉHO ZÁZNAMU

■ Potreba čítacej / zapisovacej mechaniky.

■ Náročnejší záznam / prepis informácie.

■ Nulová spätná kompatibilita formátov CD, DVD,

Blu-Ray, HD DVD (kompatibilný s DVD).

■ Náchylné na mechanické poškodenie

(poškriabanie), tepelné pôsobenie, a pod.

■ Nízka prenosová rýchlosť pri čítaní /zápise údajov.

■ Hlučnosť pri čítaní / zápise informácií.

■ Nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
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PARAMETRE OPTICKÉHO MÉDIA

■ Typ média(CD,DVD,BLUE-RAY,HD DVD).

■ Kapacita média.

■ Rýchlosť zápisu.

■ Počet kusov v balení.

■ Cena.

■ Doba záruky(2 roky).

■ Typ popisovača.

■ Oblasť použitia.

■ Životnosť média.

■ Počet vrstiev.
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BLOKOVÁ SCHÉMA OPTICKEJ MECHANIKY
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• Elektronika sa skladá z dosiek s plošnými spojmi, kde sa nachádzajú: riadiaca jednotka(mikroprocesor),

BIOS(štatovací program mechaniky) ,komunikačná elektronika,vyrovnávacia pamäť, konektory,

konfigurační prepínače.

• Hlavnými funkciami elektroniky sú: 

• kontrola rýchlosti otáčania disku.

• kontrola presunu hlavičky nad stopou.

.

• sprostredkovanie operácií čítania/zápisu.

• spravovanie vyrovnávacej pamäte (cache) a jej optimalizácie.

• doplnenie pokročilých funkcií pre zvýšenie rýchlosti a spoľahlivosti.

.

• zosilovanie signálov z hlavy a ich prevedenie na "jednotky a nuly".

• riadenie toku informácií z disku.

• Riadenie prenosu informácií z optickej mechaniky do operačnej pamäte počítača

POPIS ELEKTRONIKY OPTICKEJ MECHANIKY
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REŽIMY ZÁPISOV NA OPTICKÉ DISKY/RIADENIE 

OTÁČOK POHONU DISKU

1. CLV = rýchlosť otáčania disku sa mení tak, aby sa zachovala konštantná prenosová rýchlosť od  vnútorného 
okraja disku až po  vonkajší  okraj disku (konštantná lineárna rýchlosť).

2. CAV = Rýchlosť otáčania disku je konštantná, takže prenosová rýchlosť je najpomalšia smerom k vnútornému 
okraju, zatiaľ čo na vonkajšom okraji je najrýchlejšia(konštantná obvodová rýchlosť).

3. P-CAV = kombinácia CAV a CLV.

4. Z-CLV = disk je rozdelený na "CLV zóny", z ktorých každá je zapísaná konštantnou rýchlosťou. Napríklad 12x zápis 
môže byť rozdelený do 6x, 8x, 10x a 12x zón.

REŽIMY OBSAHUJÚCE V SEBE CLV VYŽADUJÚ VEĽMI ZLOŽITÚ RIADIACU ELEKTRONIKU OPTICKEJ MECHANIKY.
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ZÁKLADNÉ DELENIE OPTICKÝCH DISKOV

• CD (COMPACT DISC-kompaktný disk) 

• DVD(DIGITAL VERSATILE DISC- disk pre všeobecné použitie)

• HD-DVD( HIGH DEFINITION DVD-DVD s vysokým rozlíšením)

• BD (BLU RAY DISC –vysokokapacitný  optický disk využívajúci modrý lúč-405nm ).

• HVD(HOLOGRAPHIC VERSATILE DISC-holografický viacúčelový diskc).



ZÁKLADNÉ DELENIE OPTICKÝCH ZAPISOVATEĽNÝCH 
DISKOV



VLNOVÉ DĹŽKY  LASEROV OPTICKÝCH DISKOV
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VEĽKOSŤ LASEROVHO LÚČA PRI RÔZNYCH OPTICKÝCH DISKOCH

22



MIKROŠTRUKTÚRA OPTICKÝCH DISKOV
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 Rozoznávame CD audio a CD-ROM.

 Vyrábajú sa lisovaním do polykarbonátu.

 74 minutové CD audio má kapacitu 650 MB.

 80 minútové má kapacitu 700 MB.

 Úplne prázdny CD audio  disk má kapacitu záznamu 90 alebo 99 minút .

 Po vylisovaní riadiacich informácií sa zmenší kapacita záznamu na 74/80 minút.

 Pre počítače je určený CD-ROM.

 Má kapacitu ( 650-700 MB.).

 ROM(read only memory).

 Disk určený iba na čítanie.

 Obsahoval  veľké databázy,vládne smernice,právne dokumenty,Demoverzie programov,mapy

CD COMPACT DISC-kompaktný(súdržný)disk
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CD COMPACT DISC-kompaktný(súdržný)disk
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PRINCÍP CD AUDIO PREHRÁVAČA

1.Laser

2.Optický disk

3.Fotosensor

4.Elektronika

5. reproduktor
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ŠTRUKTÚRA CD DISKU (COMPACT DISC)
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ŠTRUKTÚRA  NAPAĽOVACIEHO DISKU CD - R
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CD-R(COMPACT DISC-RECORDABLE)
• Disk CD-R je kompaktný disk, na ktorý je možné raz zapisovať a mnohokrát čítať .
• Zvukový záznam 80 minút
• Datový záznam 700 MB

https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc


ŠTRUKTÚRA PREPISOVACIEHO DISKU    CR-RW
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CD-RW(COMPACT DISC- REWRITABLE)

• Prepisovateľný optický disk.
• Má všetky vlastnosti ako CD-R a navyše umožňuje vymazanie jeho obsahu a nahranie nového.
• Počet týchto prepisov sa uvádza okolo 1000.
• Zvukový záznam 80 minút
• Datový záznam 700 MB



DVD DISKY
• Najväčší podiel na rozšírenie DVD médií mal bezpochyby filmový priemysel.
• Na jednom DVD môže byť totiž uložený film:

• o dĺžke niekoľko hodín, 
• v niekoľkých jazykoch s priestorovým zvukom
• a predovšetkým vo výbornej kvalite a to všetko vďaka kapacite DVD.
• Kapacity nosičov DVD-ROM(lisovaných) sa pohybujú od 4.7 GB do 17 GB.

• Súčasné zapisovateľné / prepisovateľné médiá ( DVD + R alebo DVD-R/DVD- RW, DVD+RW,DVD-RAM) 
uvádzajú kapacitu 4.7 GB.

• Objem dát, ktorý na ne zapíšete, je však 4.38 GB (vysvetlenie je nižšie).
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Aká je skutočná kapacita jednovrstvových médií DVD?
• Hoci sa všade uvádza kapacita 4.7 GB, je dátová kapacita médií DVD nižšia (cca 4.38 GB ).
• Filmový priemysel totiž počíta 1kB ako 1000 bajtov (B), 
• zatiaľ čo v IT svete sa za 1kB považuje zásadne 1024 bajtov 
• (obdobne to platí aj pre násobky, teda MB i GB).
• S týmto faktom musíte počítať skôr, než začnete na DVD média zapisovať dáta.

• Pretože jednovrstvová média DVD pojmú viac ako šesťnásobok kapacity klasického CD , sú výbornými 
pomocníkmi pri zálohovanie dát, videa,

• a to nehovorím o dvojvrstvových médiách, kde je kapacita takmer dvojnásobná oproti jednovrstvovým.
• Už nie je vôbec problém zálohovať dvojvrstvový Video DVD, menšia prekážkou je ešte stále cena, ktorá však už 

klesla k  9 €.
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STAVEBNÉ VRSTVY DVD DISKU

Zapisovateľný disk(R))

Disk iba pre čítanie  -lisovaný disk(CD,DVD



DVD DISKY
Tabuľka štandardov  DVD médií:
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• * Obojstranné disky nie sú žiadna veda - v zásade sa jedná o dve médiá (či už DVD-5 alebo DVD-9) 

zlepená "chrbtom k sebe".

• Keďže dostupné mechaniky čítajú médiá len z jednej (konkrétne spodnej) strany, je obojstranné disky 

treba občas otáčať.

• Pravdou je, že si s tým starosti robiť nemusíte, pretože sa s týmito médiami zrejme nikdy nestretnete.



DVOJVRSTVOVÝ DVD  DISK
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DRUHY  LISOVANÝCH  DVD
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• Vyrábajú sa lisovaním na polykarbonát.

• Kapacita media 4.7 – 17 GB.

• Je určený iba pre čítanie informácií.

• Druhy lisovaných médií:

• DVD- ROM(Výukové programy,mapy,demoverzie programov,právne dokumenty,zákony...)

• DVD-AUDIO Obsahuje viackanálový zvuk napr. 5 kanálový zvuk (porovnanie 6 CD audio diskov).

• DVD-DATA(Iné informácie ako zvuk a video,programy pre počítače)

• DVD-VIDEO:

• Kompresia obrazu-MPEG-2.

• Kompresia zvuku MPEG-2.

• Väčší počet zvukových stôp(napr.5,6,7)

• Zvuk vo viacerých jazykoch(sk,cz,en,de,.....)

• Viac jazykové titulky

• Doplňkový material:

• Rozhovory s hercami.

• Scény s nakrúcania

• Režiserov zostrih.



DRUHY  ZAPISOVATEĽNÝCH /PREPISOVATEĽNÝCH  DVD 
DISKOV
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• DVD - R(4.7GB) 1 strana 1 vrstva – jednorázovo zapisovateľný (Technológia odparovacieho farbiva).

• DVD + R(4.7 GB) 1 strana 1 vrstva-jednorázovo zapisovateľný .

• DVD + R DL(8.5 GB)  1 strana  2 vrstvy.

• DVD – RW(4.7 GB) –opakovane prepisovateľný(Technológia fázovej zmeny ako pri CD-RW).

• DVD + RW(4.7 GB)-opakovane prepisovateľný.

• (DVD–RAM)(9.46 GB- dvojstranný disk).(treba ho otáčať v mechanike).

• DVD –RAM je má odolnejší  zápis  pred poškodením  ako pri  DVD – RW,DVD+ RW

Používateľ môže vytvoriť  z DVD nosiča typy:

• DVD Video (obsahuje filmy (obraz a zvuk))
• DVD Audio (obsahuje zvuk v kvalite CD a lepšej)
• DVD Data (obsahuje údaje).



ŠTRUKTÚRA DISKU DVD-RAM
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• Technológia fázovej zmeny( pri CD-RW).

• 100 000 krát prepisovateľný.

• Teplota lasera pri zápise 400-700 ° C.

• Čítanie pri teplote lasera 200 ° C.

• Objavil sa ako prvý po DVD-ROM (lisované DVD).

• Čítanie a zápis pomalý oproti  oproti
Zapisovateľným DVD.

• Nekompatibilný  s klasickými DVD mechanikami.

• Chová sa ako veľmi pomalý pevný disk(HDD).



METÓDY ZAPISOVANIA ÚDAJOV NA OPTICKÝ DISK
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DAO (Disc-at-Once)

• Tzv. zápis naraz .

• Režim záznamu, kedy je obsah média nahraný naraz bez vypnutia lasera.

• Používa sa napríklad pre vypaľovanie hudobných diskov.

• Na takto vypálené médium už nie je možné pridať ďalšie dáta.

• Popis zón disku:

• Vnútorná zóna: obsahuje testovaciu, kalibračnú, administračnú oblasť a oblasť pre tabuľku TOC (table of contents).

• Lead-in: bezpečnostne rezervovaná zóna, obsahuje tiež popisovač ID a referenčný kód, po zapísaní disku sú do nej 

zapísané kontrolné  dáta o obsahu celého disku .

• Lead -out: upozorňuje na koniec disku .

• Vonkajšia zóna: obsahuje testovaciu, kalibračnú a administračnú oblasť.



METÓDY ZAPISOVANIA ÚDAJOV NA OPTICKÝ DISK
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TAO (Track-at-Once)

• Režim zápisu, kedy je po každej vypálenej stope vypnutý laser.

• Na takéto médium je možné neskôr pridať ďalšie stopy.



METÓDY ZAPISOVANIA ÚDAJOV NA OPTICKÝ DISK
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SAO (Session-at-Once)

• Variant metódy DAO používaná pri zázname CD-Extra. Za prvou  (session), ktorá môže obsahovať viac audio stôp, 
nasleduje ďalšie sekcie napríklad s dátovým obsahom.

multisession
• Multisession necháva disk otvorený a TOC sa zapisuje až po nahratí poslednej session.
• Tým dôjde opäť k uzavretiu disku.
• U neuzatvorených diskov to pre čítaciu mechaniku znamená, že musí byť schopná postupne od poslednej session

rekonštruovať súborovú štruktúru celého CD.
• Vytvára si vlastne TOC, ktorá ešte na CD nie je nahraná. V súčasnosti sa nevyrába žiadna mechanika, ktorá by takto 

vypálená CD alebo DVD nedokázala prečítať.
• Problémy však môžu mať mechaniky staršieho dátumu výroby.
• Túto metódu konkrétne pre disk DVD + R názorne demonštruje obrázok:

Na DVD + R je možné zapísať až 191 session

Otvorenie: Zapisuje sa otvárací blok, ktorý otvorí disk 
pre ďalší zápis

Uzavretie: Uzavrie naposledy zapísanú session, nie je to 
Lead-out, ktorý sa zapisuje až po uzavretí disku



ROZDELENIA OPTICKÝCH MECHANÍK

OPTICKÉ MECHANIKY INTERNÉ(VSTAVANÉ):

1. COMBO MECHANIKY(CD/DVD)

2. DVD MECHANIKY

3.    SLIM MECHANIKY

4. BLUE-RAY MECHANIKY
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ROZDELENIA OPTICKÝCH MECHANÍK

OPTICKÉ MECHANIKY EXTERNÉ:

1. BLUE-RAY MECHANIKA

2. DVD  MECHANIKA
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VÝROBCOVIA OPTICKÝCH MECHANÍK

❑ Asus,

❑ LG,

❑ Samsung,

❑ Pioneer,

❑ Lenovo,

❑ HP
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INTERFACE /ROZHRANIE

■ SATA

■ SCSII

■ USB
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Zálohovanie údajov

• Je vytváranie záložnej kópie údajov. 
• Záložná kópia slúži na obnovenie "živých" dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo 

zničeniu. 
• Môže byť vykonávané manuálne alebo automaticky.
• Automatické zálohovanie sa vykonáva v určitých časových intervaloch. 

Dôvody zálohovania údajov
• Chyba užívateľa – omylom vymazané údaje.
• Chyba správy dát – správca systému omylom zmaže aktívny účet.
• Hardverová chyba.
• Softvérová chyba.
• Elektronický prienik a vandalizmus – úmyselná zmena alebo mazanie údajov.
• Prírodné pohromy – záplavy, požiar, zemetrasenie.
• Iné pohromy – výbuch plynu, havária lietadla.

ZÁLOHOVANIE  ÚDAJOV



PODNIKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM A 
JEHO ZÁLOHOVANIE
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• Je to  vytváranie  archívnej kópie údajov.
• Slúži na spätné zistenie, v akom stave boli údaje  v určitom čase. 
• Podľa vnútorných predpisov organizácie, alebo zákonných nariadení sa musí 

archívna kópia archivovať predpísanú dobu. 

TRVANLIVOSŤ ULOŽENÝCH ÚDAJOV



PREHĽAD DISKOV VHODNÝCH  NA 
ARCHIVÁCIU
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BD
BLUE-RAY DISC
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• Disk Blu-ray (z anglického Blue Ray, teda modrý lúč) je jeden z najnovších formátov 
vysokokapacitných optických diskov určených primárne pre uloženie videa vo vysokom rozlíšení 
a/alebo veľkého množstva dát.

• Vlnová dĺžka 405nm(fialová)
• V porovnaní s konkurenčným formátom HD DVD má Blu-ray vyššiu kapacitu v každej vrstve, a to 25 

GB oproti 15 GB, ale jeho výroba je drahšia .

• KAPACITY:
• BD-R  SL (25 GB)-jednorázový zápis
• BD-R DL(50 GB)
• BD  XL(100 GB)(3 vrstvy )
• BD  XL(128 GB)(4 vrstvy )
• BD RE 2XL(25 GB)- opakovane prepisovateľný

• TYPY DISKOV:
BD-ROM - disk len na čítanie.
BD-R - disk na jednorazové zápisu.
BD-RE - prepisovateľný disk.
BD-XL - disk so zvýšenou  kapacitou.
BD 3D - disk s 3D obsahom.
Mini-BD - disk pre použitie v prenosných zariadeniach (videokamery a pod.)

https://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://sk.wikipedia.org/wiki/HD_DVD


OPTICKÁ MECHANIKA BLUE-RAY
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• M-Disc sa javí ako ideálny spôsob pre zálohovanie (archiváciu) veľmi dôležitých dát.

• Verbatim M-Disc predstavuje nový štandard v oblasti digitálneho ukladania, navrhnutý na zachovanie a ochranu 

súborov vyrytím informácií do patentovanej vrstvy, ktorá je pevná ako skala a odolná voči svetlu, teplotám i vlhkosti.

• Pokiaľ klasický optický disk zabudnete na mieste, kam má priamy prístup slnečný svit, môžete sa s dátami rozlúčiť 

už po niekoľkých týždňoch.

• M-Disc tento problém rieši jednoducho tak, že záznamová vrstva nie je vyrobená z obyčajného farbivá, ale podstatne

odolnejšieho mixu kovových častíc.

• Výrobca tvrdí, že pri poctivom skladovaní dát budú data čitateľná až po tisíc rokoch.(Ak bude ešte neaká mechanika).

• Výhodou M-Disco je tiež široká podpora, technológiu podporuje väčšina vypaľovačiek na trhu.

• Keďže sa M-Disc líšia iba použitým materiálom, ide v podstate len o to, aby napaľovačka tento materiál rozpoznala a 

patrične upravila výkon lasera .

• Čo sa týka čítania, postačí akákoľvek DVD mechanika.

• Kapacita  M - DISC BD-R SL(zapisovateľný jednovrstvový disk):25GB

• Kapacita  M - DISC BD XL(zapisovateľný viacvrstvový disk):100GB

M DISC(MILLENNIAL DISC)
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POROVNANIE ŠTRUKTÚR DISKOV DVD A M DISC
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• Je pokročilá technológia optických diskov, ktorá je dnes ešte v štádiu vývoja.

• Očakáva sa, že HVD prinesie výrazné zvýšenie dátovej kapacity oproti 

systémom HD DVD a Blu-Ray.

• Rozmermi bude HVD rovnaké ako CD alebo DVD,

• Súčastná kapacita 100GB(HVD –R),200GB(HVD-RW).

• Očakáva sa, že HVD budú disponovať kapacitami až do 10 TB.

• Mechanika používa dva laserové lúče.

• Úlohou zeleného laseru je čítať dáta uložené na nosiči,

• Úlohou červeného laseru je riadiť pohyb po disku.

HOLOGRAFICKÝ VIAC ÚČELOVÝ DISK

52



HOLOGRAFIA
• Tento spôsob zobrazenia totiž potrebuje zdroj bodového, monochromatického a zároveň koherentného svetla (všetky lúče vo zväzku majú rovnakú

vlnovú dĺžku aj rovnakú fázu).

• Tým t o   z d r o j o m   j e   l a s e r.

• Pri zázname hologramu sa laserový lúč na polopriepustnom zrkadle rozdelí na dva zväzky.

• Prvý z nich, signálny, je modulovaný vlastnosťami zobrazovaného/snímaného objektu a informácie o ňom sú obsiahnuté v amplitúde aj fáze tohto lúča.

• Druhý, tzv. referenčný zväzok, je pomocný.
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 HD DVD (High Density DVD)

 Jeden z nástupcov klasických diskov DVD.

 Základná kapacita … 15 GB.

 Dá sa zväčšiť na dvojnásobok pomocou dalšej vrstvy.(DL-30 GB).

 Nejvyššia kapacita pri použití obojstranného média a dvoch vrstiev … 60 GB.

 Tento typ média sa však príliš neujal.

 DTD (Data Tresor Disc)

 Nová generacia archivačného DVD.

 Pôvodná organická vrstva je u DTD nahradená anorganickými keramicko- kovovými

materiálmi, ktoré lepšie chránia data pred vplyvmi prostredia.

 Trvanlivosť dat je viac ako 100 rokov

OPTICKÁ MECHANIKA HD DVD ,DTD  

54



❑ Princíp ukladanie dát:

❑ Laserový lúč ohreje povrch nosiča na určitú teplotu, pri ktorej sa látka na povrchu stáva magneticky citlivou.

❑ Zapisovacie zariadenie (magnetická hlavička)zmagnetizuje ohriatu časť nosiča a tým do nej uloží potrebnú

informáciu.

❑ Po vychladnutí sa vrstva stává magneticky necitlivou.

❑ Čítanie dát sa vykonáva menej intenzívnym laserovým lúčom.

❑ Kapacita mimálne 1.2GB.

❑ Pre zápis informácie potrebujeme väčšší výkon laser

❑ Pre čítanie stačí menší výkon lasera.

❑ Zaznamenanú informáciu nie je možné zničiť vonkajším magnetickým poľom(ako u HDD)

MAGNETO OPTICKÉ DISKY
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ARCHIVAL DISC
 Perspektívny archivačný disk.

 Bude sa teda jednaťo médiá určené pre zálohovanie a archiváciu dát,ktoré sú 

určené pre zálohovanie na dlhšiu dobu a zložitejšie prostredie.

 Konkrétne budú určená pre dlhodobé skladovanie dát,pretože ponúknu svoju

odolnosť voči prachu i vode či teplotným zmenám.

 Navyše bude zabezpečená aj kompatibilita pre budúce formáty,čo je samozrejme 

pre dlhodobé ukladanie dát veľmi dôležité.

 Firmy predpokladajú,že ich technológieArchival Disc sa uplatnia predovšetkým na 

ukladanie audiovizuálnych materiálov a tiež v cloudových centrách,kde sa 

spracovávajú tzv.Big data.

 Vývoj sa však  zatiaľ orientuje na modernizáciu technológie Blu-ray.

 Zatial dosiahnutá kapacita 200 GB(2 layers). 

 Vývoj 300 GB,500 GB,1 TB,1.6 TB,3.3 TB

ARCHIVAL DISC(ARCHÍVNY DISK)
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VÝVOJ OPTICKÝCH DISKOV PRE ZÁLOHOVANIE A ARCHIVÁCIU.
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