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Optické diskyOptické disky

aneb
CD / DVD
(Compact Disk / Digital Versatile Disk)



  

Optický diskOptický disk
Definice a úloha:
 Optický disk je paměťové médium 

diskového tvaru, které k záznamu nebo 
adresaci používá světelný paprsek – laser   
(z anglického Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation, tj. „zesilování světla pomocí stimulované 
emise záření“).



  

Optický diskOptický disk
Princip záznamu:
 Data jsou uložena 

ve stopách na 
jedné dlouhé 
spirále začínající 
ve středu média, 
která se postupně 
rozvíjí až k jeho 
okraji.



  

Optický diskOptický disk
Typy:
 Compact Disc
 Digital Versatile Disc
 Blu-ray Disc
 HD-DVD
 Mini Disc (magnetooptický disk)



  

Optický disk – CDOptický disk – CD

Velikost a kapacita:
 Běžné CD má 

průměr 12 cm, 
existuje ale i menší 
varianta o průměru 
8 cm.

 Kapacita CD je 
650 až 800 MB.



  

Optický disk – CDOptický disk – CD

Formáty:
 CD-R (pro čtení i 

jednorázový zápis)
 CD-ROM (pouze 

pro čtení)
 CD-RW (opakovaný 

zápis)



  

Optický disk – CDOptický disk – CD

Formáty:
 CD-DA – CD-Digital 

Audio "hudební" CD
 CD-I – CD-Interactive 

multimediální CD určené 
do CD-I přehrávačů 

 CD-ROM XA – CD-ROM 
eXtended Architecture 
zvláštní druh CD, 
kombinace CD-ROM a 
CD-DA  



  

Optický disk – CDOptický disk – CD

Rychlost čtení a zápisu:
 single speed: rychlost 150 kB/s, 
 double speed: rychlost 300 kB/s,
 triple speed: rychlost 450 kB/s, 
 quadruple speed: rychlost 600 kB/s, 



  

Optický disk – CDOptický disk – CD

Rychlost čtení a zápisu:
 6x: rychlost 900 kB/s,
 8x: rychlost 1200 kB/s,
 12x: rychlost 1800 kB/s,
 16x: rychlost 2400 kB/s,
 24x: rychlost 3600 kB/s,
 ………



  

Optický disk – DVDOptický disk – DVD

Velikost a kapacita:
 Běžné DVD má 

průměr 12 cm 
(stejný jako CD).

 Kapacita DVD je 
4,7 až 17 GB.



  

Optický disk – DVDOptický disk – DVD

Technologie záznamu:
 Médium umožňuje zápis na jednu nebo obě dvě strany, 

v jedné nebo dvou vrstvách na každou stranu.
 Na počtu stran a vrstev závisí kapacita média.

– DVD-5: jedna strana, jedna vrstva, kapacita 4,7 GB
– DVD-9: jedna strana, dvě vrstvy, 8,5 GB
– DVD-10: dvě strany, jedna vrstva na každé straně, 

9,4 GB
– DVD-14: dvě strany, dvě vrstvy na jedné straně, jedna 

vrstva na druhé, 13,2 GB
– DVD-18: dvě strany, dvě vrstvy na každé straně, 

17,1 GB



  

Optický disk – DVDOptický disk – DVD

Technologie záznamu:

DVD 4,7 GB 
jednostranné, 
jednovrstvé 

DVD 17 GB 
oboustranné, 
dvouvrstvé 



  

Optický disk – DVDOptický disk – DVD

Technologie záznamu:

Rozměry pitů a stop na CD a DVD 



  

Optický disk – DVDOptický disk – DVD

Formáty DVD:
 DVD–R/+R (pro 

čtení i jednorázový 
zápis)

 DVD-ROM 
(pouze pro čtení)

 DVD–RW/+RW 
(opakovaný zápis)



  

Optický disk – DVDOptický disk – DVD

Rychlost čtení a zápisu:
 single speed: 1 350 kB/s, 
 double speed: rychlost 2 700 kB/s,
 4x: rychlost 5 400 kB/s, 
 8x: rychlost 10 800 kB/s,
 16x: 21 600 kB/s (21,09 MB/s),
 ………



  

Optický disk – Blu-ray DiscOptický disk – Blu-ray Disc
 Tak jako CD, má i 

blu-ray disk průměr 
12 cm v menší 
variantě 8 cm.

 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. 



  

Optický disk – HD-DVDOptický disk – HD-DVD

 Na tyto disky lze 
zaznamenat 15 až 
60 GB dat.



  

Mechaniky optických diskůMechaniky optických disků

Typy mechanik:
 CD/DVD-ROM
 CD/DVD-R
 Blu-ray
 HD-DVD
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