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Diskové jednotky počítače

Jsou označovány písmeny A až Z

 A:, B: – disketové jednotky

 C: – systémová část pevného disku

 D:, E:, ... – další (logické) pevné disky

 paměťová media (CD-ROM, USB, ...)

 namapované síťové disky



Logické rozdělení disku 
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Struktura disku

 stopa (A) – soustředěné 
kružnice

 vrstva (B) – kotouč má 
dvě vrstvy

 sektor (C) – výseč 
nejmenší fyzická jednotka 
(512 B)

 cluster (D) – více sektorů, 
nejmenší logická 
adresovatelná část 



Souborový systém

 Souborový systém je označení pro způsob 
organizace dat ve formě souborů. 

 Souborový systém zaznamenává kromě 
jména souboru a jeho umístění v hierarchii 
složek i další informace sloužící pro správu 
souborů. 

 Druhy souborových systémů:
 FAT16, FAT32, NTFS, ext3, ext4, HFS+, NSS, 



Ukládání dat na disk

 Cluster (klastr) – alokační jednotka – je 
nejmenší logická adresovatelná datová 
jednotka na disku, 

 je to skupina několika sektorů,

 uložíme-li na disk soubor o velikosti 1 B, ve 
skutečnosti obsadíme tím celý cluster.



Velikost souboru

 Soubor o velikosti 1B 
zabere na disku 8192 B
 Bajtů v sektoru: 512

 Sektorů v clusteru: 16

 Bajtů v clusteru:

16 x 512 = 8192



Informace o diskové jednotce



Defragmentace

 Neustálá práce se soubory na pevném disku 
(ukládání, mazání) má za následek, že uložené 
soubory jsou „rozkouskovány“ na několik částí.

 Defragmentace části souborů uspořádá tak, 
aby soubory byly uloženy co nejvíce 
pohromadě (tj. v po sobě jdoucích clusterech), 
čímž se urychlí práce s těmito soubory.
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