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ROZDELENIE DISKOV
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HDD disky

• Výhodou HDD diskov je ich cena. V priemere za 1 GB zaplatíte menej než v prípade SSD diskov. Sú však výrazne
pomalšie (až 10-krát) a hlučnejšie.

SSD disky

• Majú veľmi vysoké prenosové rýchlosti.
• Využijete ich pri zostavovaní výkonného stolného počítača,
• pri upgrade staršieho PC (náhradou HDD za SSD disk dôjde k významnému zrýchleniu celého systému),
• ale aj vo forme externého disku – až 10-násobne rýchlejšie prekopírujete dáta z PC na externý disk a obrátene.

• SSD disky nemajú oproti HDD a SSHD modelom vo svojom vnútri žiadne pohyblivé časti, sú tak tichšie.
• Ich nevýhodou je vyššia priemerná cena za 1 GB.

SSHD disky

• Fungujú ako klasické HDD, navyše však disponujú malým SSD, ktoré napomáha rýchlemu prístupu k dátam a
svižnejšiemu štartu systému (vyrábajú sa primárne ako interné disky).

• Predstavujú kompromis medzi SSD a HDD, najmä ak vyžadujete väčšie úložisko a nemáte priestor na dva samostatné
disky, napríklad v notebooku.



SPÔSOBY PRIPOJENIA DISKOV K POČÍTAČU
Najrozšírenejšie externé rozhrania

• USB – verzia 3.0 (3.1 Gen1+) ponúka 10-krát väčšiu prenosovú rýchlosť ako verzia 2.0.
• Thunderbolt – aktuálne najrýchlejšie rozhranie využívané predovšetkým Applom. Thundebolt 3

podporuje rýchlosť až 5 GB/s.
• Niektoré externé disky je možné pripojiť na vašu domácu sieť (cez LAN kábel alebo WiFi).
• K vašim súborom sa dostanete aj vzdialene cez sieť. Navyše môžete dáta zdieľať s viacerými  

používateľmi naraz.

Najrozšírenejšie interné rozhrania

•

• SATA – SATA III ponúka 2-krát väčšiu rýchlosti oproti predchádzajúcej verzii SATA II.
• M.2 – určuje rozhranie, ale aj formát disku. Rozhranie M.2 s radičom NVM Express (NVMe)  

poskytuje prenosovú rýchlosť takmer 4 GB/s.
SAS – využíva sa v prípade serverových diskov.



CHARAKTERISTIKA PEVNÉHO DISKU
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• Pevný disk (z angl. hard disk, HD alebo harddisk drive, HDD, predtým tiež Winchester) je  
zariadenie, ktoré sa používa na uchovávanie dát v počítačoch, ale v súčasnosti už aj v mnohých  
iných prístrojoch.

• Je úložiskom všetkých dát a bez neho sa počítač nedá používať.
• Pevné disky obsahujú mnoho malých a k poškodeniu náchylných súčastí.
• Strata údajov je vždy bolestivá príhoda ako z hľadiska psychického a časového, ako aj z

finančného hľadiska.
• Dáta sa na pevný disk zapisujú pomocou magnetického záznamu, čo má veľkú výhodu najmä v  

tom, že sú uložené natrvalo, teda až pokiaľ nie sú zmazané používateľom alebo iným prístrojom.
• Je to energeticky nezávislé pamäťové médium. Uložené údaje totiž uchováva aj po ukončení

dodávky elektrickej energie.
• Používa sa predovšetkým v počítačoch a iných digitálnych zariadeniach, napríklad v digitálnych  

fotoaparátoch ,DVD rekordéroch alebo v prehrávačoch hudby.
• Na zistenie pravdepodobnosti poškodenia disku je tu technológia S.M.A.R.T, pomocou ktorej  

môžeme pomerne presne určiť, kedy je dobré pevný disk vymeniť.

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


PARAMETRE PEVNÉHO DISKU
• Formát disku

• Rozhranie

• Kapacita

• Otáčky

• Vyrovnávacia pamäť

• Prístupová doba: [ms] Udáva sa hodnota pre čítanie / zápis

• Počet platní: počet platní úzko súvisí s celkovou kapacitou disku

• Odolnosť proti otrasom, preťaženie pri náraze disku [G] . Vybavenie G-senzor, ktorý je schopný rozpoznať, keď pevný disk  
padá na zem. Integrovaný systém vie v takom prípade zaparkovať hlavičky na bezpečných miestach, kde nedojde k ich  
poškodeniu.

• Hmotnosť

• Technologie S.M.A.R.T. Ide o technológiu, ktorá za určitých podmienok dokáže predvídať zlyhanie pevného disku.

• Technologie NCQ Optimalizácia viacerých súčastných prístupov na disk. Pomáha znížiť počet nadbytočných pohybov  
hlavičiek nad diskom.

• AAM (Automatic Acoustic Management) je technológia, pomocou ktorej možno riadiť hladinu hluku pevných diskov pri
pohybe hlavičiek(tzv.cvakanie). Neovlivní však hladinu permanentného hluku sôsobeného použitými ložiskamy. 6



PRÍKLAD PEVNÉHO DISKU

osti)

• Výrobca : Seagate:

• Typ: Barracuda HDD 1TB

• Formát 3.5‘’

• Kapacita 1TB

• Rozhranie SATAIII

• Otáčky 7200 ot/min

• Cache pamäť 64 MB

• Počet platní 4

• Prístupová doba 8.5 ms (čítanie) / 9.5 ms (zápis)

• Technologia S.M.A.R.T. ano

• Technologie NCQ ano

• Podpora AAM nie

• Odolnosť proti otrasom 63 G / 225 G (disk v činnosti / v nečinn

• Hlučnosť 2.7 dB

• Spotreba energie priemerne 13 W

• Hmotnosť 400 g

• Výška :2 cm

• Cena:45,90 €
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VÝROBCOVIA PEVNÝCH DISKOV
• Fujitsu

• Hitachi

• Maxtor

• Samsung

• Seagate

• Toshiba

• Transcend

• Western Digital

8



DELENIE PEVNÝCH DISKOV

Pevné disky slúžia na ukladanie a zálohovanie dát počítača, notebooku a  
ďalších zariadení.
Delia sa na:

• interné disky, ktoré využijete, ak skladáte počítač alebo potrebujete rozšíriť  
jeho úložný priestor,

• externé disky.
Externé disky sa hodia na ukladanie a zálohovanie dát, ako sú filmy,
fotografie alebo hudba.

K stolnému počítaču, notebooku, ale aj televízoru sa spravidla pripájajú  
prostredníctvom USB.
Môžete ich tak ľahko odpojiť aj za chodu počítača, televízora a pripojiť k  
inému zariadeniu.
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https://www.alza.sk/interne-pevne-disky/18851840.htm
https://www.alza.sk/externe-pevne-disky/18843102.htm


ORIENTAČNÉ POROVNANIE KAPACITY A VYUŽITIA DISKU
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DELENIE PEVNÝCH DISKOV
Podľa formátu diskov(ich priemerov)

• 5,25" - veľký formát, používaný najmä v minulosti

• 3,5" - malý formát, používaný bežne v domácich PC

• 2,5" - formát používaný v notebookoch a prenosných zariadeniach

• 1,8" - mikro-formát používaný v malých prenosných zariadeniach

• 1" - mikro-formát používaný v malých prenosných zariadeniach /napr.  
pamäťové karty/

11



DELENIE PEVNÝCH DISKOV
Podľa otáčok

Otáčky [ot/min] Čas jednej otáčky [ms]

3600 ot/min 16,66 ms

3800 ot/min 15,79 ms

4000 ot/min 15,00 ms

4200 ot/min 14,26 ms

4500 ot/min 13,33 ms

4900 ot/min 12,25 ms

5400 ot/min 11,11 ms

7200 ot/min 8,33 ms

10000 ot/min 6,00 ms

15000 ot/min 4,00 ms
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DELENIE PEVNÝCH DISKOV

Podľa rozhrania

• SATA – SATA III ponúka 2-krát väčšiu rýchlosti oproti  
predchádzajúcej verzii SATA II.

• M.2 – určuje rozhranie, ale aj formát disku. Rozhranie M.2 s radičom
NVM Express (NVMe) poskytuje prenosovú rýchlosť takmer 4 GB/s.

• SAS – využíva sa v prípade serverových diskov.
• IDE/ATA/ATAPI
• SCSI

13



ELEKTROMECHANICKÉ ČASTI PEVNÉHO DISKU
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ELEKTROMECHANICKÉ ČASTI HDD
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HLAVNÉ FUNKCIE ELEKTRONIKY HDD

• kontrola rychlosti otáčania disku(otáčok)

• kontrola presunu hláv nad platňami.

• sprostredkovanie všetkých operacií pre zápis a čítanie.

• „preklad“ geometrie disku.(zo stôp a sektorov na disky,priečinky,súbory)

• spravovanie vyrovnávacích pamätí (cache) a ich optimalizácia.

• doplnenie pokročilých funkcií pre zvýšenie rýchlosti a spoľahlivosti.
• zosilňovanie signálov idúcich z hláv a ich prevedenie na „jednotky a nuly“ a

naopak.

• riadenie toku informacií z/do disku.

• optimalizácia poradia požiadavok na čítanie a zápis

16



POPIS  OBVODOV ELEKTRONIKY HDD

• Riadiacim centrom pevného disku je jeho elektronika.

• Prvé pevné disky nemali žiadnu elektroniku a všetky príkazy pre disk musel obstarávať  
radič umiestnený na rozširovacej doske.

• Elektronika sa skladá z dosiek s plošnými spojmi, kde sa nachádzajú: radič
(mikroprocesor), pamäť RAM (register, vyrovnávacia pamäť), ROM, obvody rozhraní,  
konektory, konfiguračné prepínače.

• RADIČ - jeho úlohou je riadiť čítanie / zapisovanie údajov na základe vonkajších  
požiadaviek HDD. Svojími riadiacimi impulzami tiež koordinuje činnosť všetkých častí  
HDD. Programy (mikrokód) podľa ktorých sa riadi disk sa nachádzajú v pamäti ROM.

• PAMÄŤ ROM- je v ňom uložený miniatúrny operačný systém disku(firmware), ovládanie  
pohonu, kódovanie a dekódovanie údajov, pokus o odstránenie chýb pri čítaní alebo  
zápisoch atď.

17



• RAM (CACHE) - statická pamäť RAM, ktorá slúži na dočasné uloženie údajov
medzi časťami počítača, ktoré pracujú rôznymi rýchlosťami

• Jej úlohou je zabezpečiť rýchlejší prenos dát.

• Pri HDD má kapacitu medzi 8 až 64 MB.

• Ak cache používa pri zápise tzn. writeback caching , dáta, ktoré posiela systém
pevnému disku, sa ukladajú do cache a elektronika disku informuje OS o tom,
že údaje boli úspešne uložené.

• Len potom sa stará o ich skutočné uloženie.

• Tento postup je v poriadku dovtedy, kým je disk napájaný energiou.

• Pri výpadku napájania sa stratia všetky dáta v cache a čo je horšie, operačný  
systém o tom nevie, lebo dostal správu, že bol zápis úspešne vykonaný.

• To môže viesť k poškodeniu operačného systému alebo k úplnej strate údajov.

POPIS OBVODOV ELEKTRONIKY HDD
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• Konektory - pevný disk musí byť prepojený so zvyškom PC a tiež mu musí byť dodávaná elektrická
energia.

Konektory rozdeľujeme :

• na napájací - 4 žilový, + 5V a + 12V

• datový- počet vodičov je závislý na použitom radiči:PATA, SATA, SCSI.

Konektory sa nedajú zapojiť opačne

POPIS OBVODOV ELEKTRONIKY HDD
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PLATNE DISKU
• Platne sú zjednodušene povedané kruhové kovové alebo sklenené tenké pláty

pokryté magnetickou vrstvou.

• Platní býva v disku až päť, mobilné disky z pochopiteľných dôvodov väčšinou  
disponujú jednou až dvoma platňami.

• Ich pohyb zaisťuje vreteno poháňané elektromotorom.

• To, akou rýchlosťou sa otáčajú, nám udáva rýchlosť disku.(5400,7200,10 000,15 000
ot/min

• Ďalšou dôležitou hodnotou určujúcou výkon disku je hustota dátového záznamu  
udávaná ako počet bitov na jednotku plochy disku [bit / inch].

• Dáta sa na pevný disk ukladajú do logickej štruktúry danej nízkoúrovňovým  
formátovaním.

• Disk je pri ňom rozdelený na stopy a stopy navyše ešte na sektory.

• Zvláštne postavenie má nultý sektor nultej stopy disku(MBR)

• Master Boot Record (MBR) - má časti: tabuľku oblastí (partition table) a zavádzací  
záznam.

• Zavádzací program je  krátky program spúšťaný BIOSom pri štarte počítača, jeho
úlohou je načítať tabuľku oblastí a nájsť aktívna oblasť (tú, z ktorej sa načíta systém

• Veľkosť sektorov v stope vzrastá smerom od stredu disku.

• Tomuto usporiadanie sa hovorí geometrie disku(fyzické formátovanie).

• Sektor je najmenšia adresovateľná jednotka disku s veľkosťou väčšinou 512 B.

• Poškodenie sektoru býva jednou z najčastejších chýb diskov. 20



HLAVY DISKU

• Pod pojmom diskovej hlavy sa rozumejú čítacie a zápisovacie  
hlavy umiestnené na jednom ramene.

• Na každú diskovú platňu je jedno rameno s hlavami.
• Hlavy sa pohybujú nad magnetickou vrstvou vo vzdialenosti 1

mikrometer.

• Ovládanie ramena s hlavami má na starosti elektromotor.

• V dnešnej dobe sa používa lineárny elektromotor, v starších  
typoch to bol krokový motor.

• Motor vystaví hlavu na správne miesto nad povrchom platne
a hlava počká na správne natočenie platne, z ktorého začne  
čítať, alebo kam začne zapisovať.

• V tomto momente dochádza k veľmi kritickéj operácii, kedy je
potrebná absolútna presnost a akýkoľvek otras by mohol  
poškodiť platňu.

• Dnešné disky sú však už schopné odfiltrovať menšie otrasy  
spôsobené vonkajším pôsobením.

• Po skončení práce sa hlava "zaparkuje" mimo oblasti dát, aby
napríklad pri prenášaní a náhodnom náraze nedošlo k  
poškodeniu.
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PRINCÍP ZÁPISU A ČÍTANIA ÚDAJOV

• Za všetko môžu hlavičky , čo sú obyčajné cievky navinuté na jadrách, ktoré sú na  
najbližších miestach k dátovej platni prerušená uzučkou štrbinou.

• Ak potom cievkou prechádza elektrický prúd, dôjde k vytvoreniu určitého
magnetického toku, ktorý sa práve v tejto štrbine uzatvára a tým ovplyvňuje aj  
záznamovú vrsty pevného disku.

• V závislosti na tom, akým smerom pri tejto operácii tečie prúd, tak môžeme  
vytvoriť magnetická miesta, ktoré budú zmagnetizovaná tým či oným smerom.

• Medzi nimi potom vznikajú tzv. Magnetické reverzácie , čo sú vlastne len miesta,
v ktorých sa konkrétny smer magnetizácie mení a práve ony môžu veľkou mierou
za principiálny funkčnosť tejto metódy zápisu.

• Čítanie dát prebieha úplne opačným spôsobom. Počas pohybu hlavičiek nad  
povrchom danej platne reagujú cievky na prítomné magnetické reverzácie, ktoré  
následne vyvolávajú v jadre starý známy magnetický tok, ktorý je ďalej  
spracovaný ako elektrický impulz prídavnou riadiacou elektronikou disku.

• Dôležité je tiež výrobcom zvolené kódovanie dát, ktoré určuje konkrétny spôsob  
uloženia magnetických reverzácií.

• Za všetky spomeňme napríklad frekvenčný moduláciu (FM, Frequency  
Modulation) či modifikovanú frekvenčný moduláciu (MFM, Modified Frequency  
Modulation).

22



PRINCÍP ZÁPISU A ČÍTANIAÚDAJOV

• U starších diskov a diskiet sa pre čítanie i zápis používajú hlavy
založené na principe magnetickej indukcie.

• Dnes sa u diskov používajú magnetorezistivne MR hlavy.

• Indukčná hlava sa používa iba pre zápis,

• Pre čítanie sa používa prvok založený na zmene elektrického
odporu pri vystavení magnetickému poľu.

• Na obrázku je znázornený princíp magnetického záznamového  
procesu a zlúčenej MR hlava pohybujúce sa nad rotujúcim diskom.

• Indukčný prvok zapíše bity informácie ako zmagnetizované oblasti  
v stopách, ktoré sú neskôr čítané MR-senzorom.

• Prítomnosť magnetického prechodu sa dá priamo detekovať ako
zmena odporu.

• Zdokonalená verzia MR hlavičiek nazvaná GMR (Giant MR)
umožňuje čítať ešte hustejšie zaznamenané dáta.
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ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

• Veľkosť disku - udáva sa v palcoch a značí priemer platní disku (1 ", 2.5", 3.5 ". Atp.)

• Kapacita disku - využíva sa SI sústava, teda 1 MB = 1.000.000B; oproti tomu 1 MiB = 2 ^ 20 =  
1.048.576B - v tomto roku sa očakávajú diskami s kapacitou 1 TB

• RPM - Rotation Per Minute - počet otáčok platní za minútu (4200 - 15000RPM)

• Platňa - disk pozostáva z jednej, alebo viacerých platní, na ktoré sa môžu dáta zapisovať z oboch
strán

• Hlava - Disk má čítaciu a zapisovaciu hlavu má každá strana platne; hlavou pohybuje krokový  
motor tak, aby pokryla plochu platne a mohla z nej čítať / zapisovať

• Stopa - plocha platne je logicky rozdelená na stopy - sústredné kružnice na disku

• Sektor - stopy sa logicky rozdeľujú na výseky - sektory

• Cylinder - všetky stopy na platniach s rovnakým číslom

• Seek time - čas, za ktorý sa hlava presunie na požadované miesto - meria sa väčšinou priemerný
čas

24



ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH POJMOV...pokračovanie
• Rotational delay - oneskorenie, za ktorú sa požadovaná časť platne natočí pod hlavu - maximálna je rovná  

výsledku výpočtu 60 / počet RPM

• Burst Transfer - rýchlosť komunikácie medzi diskom a radičom - v ideálnom prípade by mala byť rovná
špecifikáciám rozhrania, avšak málokedy sa k nim disky hoci len priblíži

• Sequential read / write - vplyvom znižujúca sa obvodovej rýchlosti pri približovaní hlavy ku stredu disku sa  
znižuje aj rýchlosť čítania a zápisu dát - meriame teda sekvenčné čítanie / zápis

• ImpacGuard - technológia firmy Samsung, s ktorej pomocou sú diskové platne chránené niekoľkými
ochrannými vankúšiky umiestnenými na vystavovacím ramene disku

• Prekompenzácie - technika riešiaca problém vysokej hustoty zápisu pri strede platní zápisom bitov na  
geometricky zlé miesta.

• Zónový zápis - riešenie problémov so zápisom na pevný disk a náhrada zavrhnutej prekompenzácie. Sektory
rozdeľuje do skupín a ich celkový počet v každej z nich je závislý na ich fyzickom umiestnení na platni.

• Magnetická reverzácie - označenie miesta, v ktorom dochádza k zmene smeru magnetizácie

• Parkovacie oblasť - označenie sektora, ktoré používali predovšetkým staré disky s krokovým motorom k
parkovanie svojich hlaviček

• Technológia kolmého zápisu - PMR - technológia využívajúca iné orientácie magnetizovaniu povrchu platní,
čím v podstate dosahuje zvýšenej hustoty zápisu

25



ORGANIZÁCIA INFORMÁCIÍ NA DISKU
DISKOVÁ JEDNOTKA

• Disková jednotka je základná organizačná  
jednotka na ukladanie údajov.

• Môže predstavovať jeden pevný disk, jeho  
časť (oddiel) alebo zariadenia na čítanie
vymeniteľných médií (napríklad. CD, DVD,
Flash disk ).

• V prípade, že pracujeme s operačným
systémom MS DOS alebo MS Windows,  
stretneme sa s tým, že sú jednotlivé diskové  
jednotky označené písmenami z rozsahu A  
až Z. Tieto písmená sú väčšinou priraďované  
nasledujúcim spôsobom:

• A: B: - disketové jednotky

• C: - systémová časť pevného disku

• D: E: F: ... - ďalšie pevné disky, ďalšie oddiely  
pevného disku (tzv. Logické oddiely), CD,  
DVD, Flash disk, ...
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ORGANIZÁCIA INFORMÁCIÍ NA DISKU

SÚBOR
• Súbor je menšou organizačnou jednotkou ako disk.

• Je to množinu logicky súvisiacich informácií .

• Môže reprezentovať aplikáciu, alebo predstavovať určité dáta.

• Názov súboru sa skladá z dvoch základných častí: meno (charakterizujúce obsah) a prípona (charakterizujúce typ súboru)

• Tieto časti sú oddelená bodkou.

• Prípona obsahuje charakterizuje typ súbor.(.DOC,.exe,.xls,.ppt)

ZLOŽKA
• Zložka (priečinok) je priestor na disku, ktorý môže obsahovať súbory alebo ďalšie (pod) priečinky.

• Zložky tvoria hierarchickú štruktúru a pre ich názvy platia rovnaké pravidlá ako pre súbory s tým rozdielom, že nevyužívame  
príponu.

• Zložka najvyššej úrovne na disku sa označuje pojmom koreňový priečinok (root).

• V jednej zložke sa nesmú vyskytovať dve zložky alebo dva súbory s rovnakým názvom, avšak môže nastať situácia, keď sú dva  
rovnaké názvy v rôznych zložkách.
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ORGANIZÁCIA INFORMÁCIÍ NA DISKU

ZÁSTUPCA

• Zástupca je súbor s odkazom na inú zložku alebo iný súbor

• Je to súbor (akási "skratka" k jeho nájdeniu) neobsahuje dáta ani program.

CESTA
• Cesta určuje presné umiestnenie súboru v stromovej štruktúre zložiek.

• Je daná menami jednotlivých do seba zanorených zložiek oddelených oddeľovačom (Ako oddeľovač sa  
používa \ v prípade operačného MS Windows).

• Cestu možno zapísať dvoma spôsobmi:

• absolútny (úplnú) - začína vždy koreňovú zložkou, príp. i označením disku - napr: C: \ Dokumenty \ Záloha
\ photo.jpg

• relatívna (neúplnú) - začína aktuálnou zložkou napr. jano/ recenzia.doc
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ORGANIZÁCIA INFORMÁCIÍ NA DISKU
SÚBOROVÉ SYSTÉMY

• Súborový systém je najpopulárnejšou a najpoužívanejšou technikou na ukladanie dát

na rôzne typy zariadení, ako je pevný disk, pamäťová karta, USB atď.

• Zariadenia zapisujú a uchovávajú dáta vo svojich

systémoch tak, aby dáta mohli byť upravené, sprístupnené

, vymazané alebo distribuované v čase potreby.

• Počas formátovania systému je možné údaje inovovať  alebo degradovať.

• Populárne sú dva systémy súborov, systémy súborov NTFS

a FAT.

• NTFS znamená Nová technológia systému súborov zatiaľ  

čo FAT znamená File Allocation Table.
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ORGANIZÁCIA INFORMÁCIÍ NA DISKU

SÚBOROVÝ SYSTÉM FAT

li rôzne verzie systémov súborov

• Názov FAT pochádza z jeho dôležitého použitia indexovej tabuľky, ktorá je priradená v čase formátovania.

• Tabuľka sa skladá z clastrov. Claster je jednotka priestoru, ktorá sa používa na ukladanie súborov a adresárov.

• Každý klaster obsahuje položky na ukladanie na disku.

• Každá položka obsahuje celkový počet clastrov v súbore alebo nepoužitý priestor na disku alebo špeciálne vyhradené oblasti
disku.

• Koreňový adresár disku obsahuje celkový počet súborov clusteru v každom súbore daného adresára.

• Operačný systém potom prechádza tabuľkou FAT tým, že prechádza cez súbory clusteru každého súboru disku a potom vytvára  
reťazec klastru až do konca súboru.

• Súborový systém FAT ponúka dobrý výkon v ľahkých implementáciách.

• Vďaka technologickému pokroku a zvýšenej potrebe väčšieho množstva priestorov sa vyvinu
FAT.

• FAT 12: bol prvým zavedeným systémom a mal úložnú kapacitu 32 MB
• FAT16: má úložnú kapacitu 2 GB
• FAT32: je to tretí a najnovší súborový systém a má kapacitu 8 GB

• Zjednodušuje a uľahčuje zdieľanie údajov. je to tiež užitočný formát pre pevné pamäťové karty.

• Avšak v systéme FAT neexistuje žiadna bezpečnosť údajov a nie je ľahko obnoviteľná.

• Tento súborový systém sa tiež používa na formátovanie pevného disku pre "multibootovanie" konfigurácie operačného  
systému v prípade zlyhania systému.
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ORGANIZÁCIA INFORMÁCIÍ NA DISKU
SÚBOROVÝ SYSTÉM NTFS

• Bol zavedený po FAT ako lepší systém

• Podporuje kapacitu ukladania dát až do 256 TB

• Používajú ho všetky verzie Windows

• Je stabilnejší a spoľahlivejší

• Podporuje automatické obnovenie záznamu informácií v prípade  

havárie pevného disku

• Má vysokú rýchlosť na čítanie a zápis údajov z pevnéhodisku

• Má vysokú bezpečnosť nad jednotlivými súbormi a priečinkami

• Podporuje dvojitý systém zavádzania

• Údaje systému NTFS môžu byť zdieľané a prístupné cez sieť

• Má šifrovanie súborov
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POROVNANIE SÚBOROVÝCH TECHNOLÓGIÍ
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POUŽITIE SÚBOROVÝCH SYSTÉMOV V OPERAČNÝCH SYSTÉMOCH
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DISKOVÉ POLIA RAID(DATOVÉ ULOŽISKO)

• RAID (Redundant Array of Independent Disks)

• Je to ukladanie počítačových dát do diskových polí

• RAID spočíva v použití viacerých (aspoň dvoch) diskov k radiču.

• Pomocou implementovanej logiky dokáže tento radič distribuovať dáta niekoľkým diskovým jednotkám.

• Medzi spôsoby uloženie dát technológiou RAID patri predovšetkým:

• 1. rozdelenie dát medzi diskami (striping)

• 2. zrkadlenie (mirroring)

• Technológia RAID má v porovnaní s jedným diskom poskytovať užívateľovi vysokú ochranu uložených dát a
veľkú rýchlosť prístupu k nim.

• Zvyčajne bývajú zásuvné jednotky navrhnuté tak, aby bolo možné vymeniť chybný disk za chodu systému (hot
swap)
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DISKOVÉ POLIA RAID
RAID 0
1. zreťazenie: Dáta sú postupne ukladané na niekoľko diskov.

• Akonáhle sa zaplní prvý, ukladá sa na druhý, potom na tretí atď.

• Výhodou je, že získáme veľký logický disk, nevýhodou, že dáta nie sú po páde jedného disku  
obnoviteľné.

2. prekladanie: Dáta sú ukladané na disky prekladane.
• To znamená, že súbor je rozdelený na menšie časti (bloky) a každá časť je ukladaná striedavo na

všetky disky.

• Diskové polia sa tak opäť javia ako jeden veľký disk.

• Nie je odolný voči chybám.
• Porucha jedného disku znamená stratu všetkých dát v diskovom poli, pretože jeden súbor je na viac

fyzických diskoch.
• Výrazne sa, ale zvyšuje výkon (rýchlosť čítania a zápisu), pretože čítame zároveň s niekoľkých diskov

naraz.
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DISKOVÉ POLIA RAID
RAID 1
• Najjednoduchšia, ale pomerne efektívna ochrana dát.

• Vykonáva sa tzv. Zrkadlenie (mirroring) obsahu diskov.

• Obsah sa súčasné zaznamenáva na dva disky.

• V prípade výpadku jedného disku sa pracuje s kópiou, ktorá je ihneď k dispozícii.

• Podobná technika môže byť uplatnená pri použití dvoch samostatných radičov.

• Táto technika sa nazýva duplexing a je odolná aj proti výpadku radiča.
• Obe techniky buď nemenia alebo znižujú rýchlosť, ale výrazne zvyšujú bezpečnosť

dát proti strate spôsobenej poruchou hardware.

• Nevýhodou je potreba dvojnásobné diskovej kapacity
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ZHRNUTIE VLASTNOSTÍ DISKOVÝCH POLÍ RAID 0,1
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DISKOVÉ POLIA RAID
RAID 0+1

Zrkadlené prepínané pole
• Kombinácia vyššie uvedených dvoch typov, spájajúci vlastnosti bezpečného uloženia dát a možnosti rýchleho  

sekvenčného zápisu.
• Tento režim vyžaduje použitie minimálne 4 diskov (všeobecne 4 + 2n diskov, pričom n = 0,1,2,3, ...).
• Jedná sa o pole zrkadlených blokov diskov,
• disky vnútri blokov sú prepínané.
Nevýhody:
• pri prípadnom poškodení jednej jednotky sa z poľa stáva architektúra RAID 0
• nákladné riešenie s veľkou réžiou
• zlá rozšíriteľnosť poľa
• vysoká náchylnosť na úplnú synchronizáciu diskov
Použitie:
• spracovanie obrazu
• súborové server
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DISKOVÉ POLIA RAID
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• Pevný disk pozostáva, napriek dlhoročnému vývoju, z veľmi delikátnej mechaniky, a hoci výrobcovia garantujú že disk ustojí pád o sile
niekoľkých G, nie vždy tomu tak je.

• Vzdialenosť hlavy disku od povrchu platne je veľmi malá, sú to len cca 3 nanometre!

• Veľmi častým pojmom je tzv. head crash, kedy dôjde k nárazu čítacej-zapisovacej hlavy disku o povrch platne.

• Je to spôsobené mechanicky, či už nárazom, priveľkými vibráciami alebo nežiadúcimi časticami prachu.

• Pokiaľ uvažujeme 7200-otáčkový disk s rozmerom platne 3.5" (t.j. priemer 8.89cm), okraj platne dosahuje obvodovú rýchlosť 120km/h.

• Po kontakte sa hlava zaryje to krycej vrstvy platne, pokiaľ je však náraz príliš silný, túto vrstvu prederie a zaryje sa do magnetického povrchu  
disku, čo na ňom zanechá vyryté prstence.

• Navyše sa hlava vplyvom trenia prehreje a až do vychladnutia je nepoužiteľná.

• Vplyvom nárazu a vysokých teplôt taktiež dochádza k jej poškodeniu, čo sa nutne nemusí prejaviť okamžite.

• Keď však disk dospeje do stavu, že len kliká a PC ho vôbec nerozpozná, je to veľmi často spôsobené práve zničením/zlyhaním hláv. Hlava
totiž nedokáže správne zistiť svoju polohu, resp. čítať dáta, a behá z jednej strany na druhú, pričom to kliknutie značí náraz do tunelu s
ložiskami.

• Najmä u starších notebookov bol náraz hlavy kameň úrazu, ak nedajbože spadol počas prevádzky a hlava sa nestihla zaparkovať a zaryla sa  
do platne.

• V súčasnosti sú notebookové disky vybavené aktívnou ochranou napr. v podobe detekcie voľného pádu, alebo detekciu výpadku prúdu, v
oboch prípadoch sami zaparkujú čítaciu hlavu na bezpečné miesto.

PORUCHY PEVNÉHO DISKU

40



PORUCHY PEVNÉHO DISKU

• Problémom súvisiacim s head crash je tzv. kontaminácia disku. Pevné disky sa vyrábajú v halách, kde je čistota prostredia ďaleko vyššia ako napr. v operačnej sále v
nemocnici.

• Taký Western Digital vyrába disky v halách, ktoré dodržujú štandard ISO 14644-1 triedy 4, čo znamená, že na meter kubický vzduchu môžu byť najviac 3 častice
prachu väčšie ako 5 mikrometrov!

• Hoci sú disky vyrábané v takto čistých halách, nie je možné vylúčiť kontaminovaný kus, t.j. disk, do ktorého sa pri výrobe dostala čiastočka prachu.

• Potom je len otázkou náhody, či sa častica dostane na platňu a následne nad toto miesto zaparkuje hlava, ktorá sa tým nielenže môže poškodiť, ale okrem toho
urobí do platne vryp (head crash), zarytím sa zase uvoľní nejaký ten materiál v podobe prachu, ktorý sa opäť môže dostať medzi hlavu a platňu a problém je na
svete.

• Kontaminácia nemusí nutne nastať počas výroby. Disk má na obale malý otvor pre vyrovnávanie tlaku a vlhkosti, v ktorom je osadený filter. Aj ten však môže časom
zlyhať a prepustiť častice prachu do vnútra disku.

• Nehovoriac o tom, že keď HDD otvoríte doma "na kolene", je okamžite kontaminovaný.

• Ďalším z mechanických problémov je tzv. stuck head, prilepenie hlavy o povrch disku vplyvom napr. vysokej vlhkosti, v čoho dôsledku sa platne disku ani len  
neroztočia.

• V takomto prípade musí dôjsť k výmene hlavy, resp. celého vystavovacieho mechanizmu, čo nie je práve práca pre kutila, nakoľko potrebuje veľmi čisté prostredie a
patričné vybavenie, najmä prípravok na bezpečné odlepenie hlavy.

• Chybné sektory nemusia vzniknúť nutne mechanickým poškodením. Môžu vzniknúť vadou magnetickémo materiálu na povrchu platne, ktorý začne nesprávne reagovať na čítacio-
zapisovaciu hlavu.

• Ďalšou kategóriou sú tzv. softvérovo-chybné sektory, ktoré môžu vzniknúť napr. pri výpadku elektrického prúdu, kedy sa na sektor zapíšu nesprávne dáta alebo chybou hlavy sú  
naň zapísané chybné údaje, pričom tento sektor je potom označený ako chybný napriek tomu, že je v fyzicky poriadku.

• Na rozdiel od fyzicky zlého sektora môže byť takýto sektor opravený, napr. low-level formátom. Pokiaľ je však poškodená hlava, disk je aj tak na odpis.

41



• Ako disk vlastne nakladá s chybnými sektormi?

• Každý disk má k dispozícii tzv. spare sector pool, teda určitý počet náhradných sektorov, kam premapuje chybné sektory.

• Toto miesto však nie je neobmedzené, navyše premapovanie znižuje výkonnosť disku (namiesto súvislého bloku dát sa musí  
prečítať len časť, potom premapovaný sektor, až potom sa pokračuje ďalej, čo sa pri rotujúcej platni nedá stihnúť za 1 otáčku).

• Veľký problém nastáva, keď sa tento pool zaplní, vtedy sú takéto chybné sektory označené ako "pending" t.j. čakajúce na
premapovanie, ktorého sa už zrejme nedočkajú, jedine že by medzi chybnými sektormi boli nejaké softvérové.

• Preto pokiaľ sa Vám na disku začnú objavovať chybné sektory, zvážte urýchlene výmenu! . Ich počet bude postupne len narastať.

• Ďalším podstatným faktorom životnosti disku je dodržovanie prevádzkovej teploty.

• Tá je pre pevné disky 5-50 stupňov Celzia, v závislosti na modely disku.

• Aký rozsah náleží Vášmu disku môžte zistiť zo SMART výpisu, ktorý by tieto údaje mal obsahovať, získate ich napr. programom  
SpeedFan, ktorý vie exportovať SMART dáta na hddstatus.com pre hlbšiu analýzu, mimo iného teplotný rozsah či aktuálny počet  
realokovaných/pending sektorov.

• Príliš vysoká teplota sa prejavuje častými BSOD, plus môže poškodzovať mechanické časti disku (životnosť ložísk, ...).

• Vysokú teplotu disku nemusí nutne spôsobovať len jeho zlé umiestnenie či chladenie, ale napr. chybný napájací zdroj.

• Nastala situacia ,že prerážajúci zdroj zlikvidoval v jednej zostave po sebe 2 pevné disky, pričom jedným z príznakov "umierania"  
týchto diskov bola práve ich vysoká teplota.

• Majiteľ zostavy nadával na výrobcov diskov, no už nevidel, že má lacný zdroj v ktorom mu vytiekli kondenzátory v zdroji.

PORUCHY PEVNÉHO DISKU
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SSD DISKY
• SSD disky sú revolúciou v súčasných technológiách ukladania dát.

• Celý názov znie Solid State Disk, čo vo voľnom preklade znamená polovodičový disk.

• SSD disky (Solid-state drive) sú modernou alternatívou k štandardným platňovým diskom.

• Dnes sa presadzuje SSD disk ako hlavná systémová jednotka a to vďaka jeho schopnosti zásadne ovplyvniť rýchlosť aplikácií a operačného systému.

• Umožňuje takmer okamžitý štart disku

• Ponúka vysokú rýchlosť prenosu a čítania dát

• Má veľmi malú spotrebu energie

• Ponúka Jednoduchú inštaláciu(inštalačný program je súčasťou dodávky

• Odolnosť voči vonkajším vplyvom(mechanickým rázom)

• Na ukladanie dát nie je nutný žiadny fyzický pohyb, takže všetky operácie vyžadované na zápis dát prebiehajú oveľa rýchlejšie a výsledkom je úspora  

času.

• Používajú sa najmä na inštaláciu operačného systému a najobľúbenejšie aplikácie.
• Na rovnomernejšie a úspornejšie zapisovanie dát na SSD disk sa používa funkcia TRIM.

• Veľmi znižuje opotrebenie disku a zvyšuje tak počet prepisov jednotlivých buniek.
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POROVNANIE ZÁKLADNÝCH ČASTÍ HDD A SSD
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SSD DISKY
• Vďaka tomu, že disk neobsahuje žiadne mechanické súčiastky, je štart disku otázkou okamihu.

• S tým súvisí aj rýchlosť štartu operačného systému z úsporného režimu.

• Pretože dáta je možné načítať rovnako rýchlo z akéhokoľvek miesta na disku, dochádza tiež k veľmi rýchlemu štartu operačného systému alebo aplikácií uložených

na SSD.

• S možnosťou prístupu na ktorékoľvek miesto na úložisku nie je problém dosiahnuť rýchlosť až 1GB/s.

• Napríklad inštalácia operačného systému alebo aplikácií tak zaberie podstatne kratšiu dobu.

• Vysokú rýchlosť čítania dát oceníte predovšetkým pri práci s grafikou alebo s vašou obľúbenou hrou, kedy načítanie a odozva aplikácie bude podstatne rýchlejšia.

• SSD disky spotrebovávajú o tretinu až polovicu energie menej, než platňovédisky.

• Je to dané absenciou motora a nutnosťou rotovať pri prístupe k dátam.

• SSD disky sú tak ideálnym úložiskom na umiestnenie do úsporných počítačov , počítačov typu Small Form Factor alebo tabletov.

• SSD disky sú dodávané v niekoľkých veľkostiach.(najčastejšie 2,5 ‘‘)

• Disk bude v ktorejkoľvek polohe pracovať bezchybne.

• Minulosťou sú aj obmedzenia týkajúce sa teploty diskov alebo magnetických polí, voči ktorým je SSD technológia odolná

• SSD disky sa začali využívať hlavne v netbookoch a notebookoch, hoci boli podstatne drahšie na jednotku kapacity než pevné disky.
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SSD – SOLID STATE DRIVE
• SSD Je tvorený :

• Riadiacou jednotkou

• Pamäťovými obvodmi Flash typu NAND

• Komunikačným obvodom

• Celé je to osadené do dosky s plošným spojom

• O tom, ako disk využije potenciál Flash buniek, rozhoduje kvalita radiča.

• To je akýsi procesor vybavený vlastným softvérom (firmvérom), ktorý okrem  

samotného čítania a zápisu na disk zabezpečuje aj ďalšie funkcie, napríklad  

komprimáciu dát, rovnomerný zápis po celej ploche, šifrovanie a podobne.

• Ako ste si iste všimli, nespomenuli sme žiadne motorčeky, žiadne čítacie hlavičky  

bežné v konštrukcii HDD.

• SSD-čka sú kompletne elektronické, bez mechanických častí – vďaka tomu majú  

nulovú hlučnosť, takmer žiadne zahrievanie, vysokú odolnosť voči otrasom,

okamžité reakcie a vyšší výkon.

• Okrem radiča a Flash pamäti obsahuje SSD disk ešte ďalšie časti (najmä  

vyrovnávaciu pamäť). 46



• Napriek tomu, že SSD-čka, USB kľúče či pamäťové karty do mobilných telefónov či fotoaparátov majú rozličné určenie, v zásade využívajú veľmi podobnú technológiu, ktorú poznáme pod  
názvom FLASH.

• Flash pamäť tvorí základný stavebný prvok aj pre SSD
• Nejedná sa o pamäť na magnetickom princípe, FLASH pamäte pozostávajú z tranzistorov s plávajúcou vrstvou.

• Tranzistor vo FLASH pamäti sa od bežného tranzistora odlišuje tým, že má bázy dve - jednu riadiacu , druhúplávajúcu.
• Kľúčovú úlohu hrá práve plávajúca vrstva , ktorá je od okolia odizolovaná vrstvou oxidu kremičitého(izolant).
• Vďaka tomu, že je táto vrstva izolovaná od okolia, nemôžu z nej privedené elektróny "utiecť", a tým sa zachováva binárny stav nabitá/nenabitá, čo odpovedá uloženej binárnej  

informácii 0/1.
• Elektróny sa na plávajúcu vrstvu privádzajú/odvádzajú tunelovým efektom v závislosti na type bunky - NOR alebo NAND.
• Pokiaľ je u NOR tranzistor otvorený a elektróny prechádzajú z emitora na kolektor, nastaví sa vysoké napätie medzi kolektor a riadiacu elektódu, čím dôjde k tunelovému efektu a

elektróny sú nasaté na plávajúcu vrstvu .
• Pokiaľ je vysoké napätie nastavené medzi emitor a riadiacu vrstvu, elektróny plávajúcu vrstvu opustia, opäť s využitím tunelového efektu.
• Čítanie prebieha tak, že sa na riadiacu elektódu privedie špecifické napätie.
• Prítomnosť elektrónov na plávajúcej vrstve toto napätie na riadiacej elektróde znižuje, a teda ovplyvňuje stavvodivý/nevodivý.
• Pokiaľ je teda plávajúca vrstva nabitá, pri čítaní tranzistor nezopne, a naopak.

FLASH PAMÄŤ
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ZÁKLADNÝ STAVEBNÝ PRVOK FLASH PAMÄTI

Stavebná bunka pamäti
typu NAND

Stavebná bunka pamäti
typu NOR

Usporiadanie buniek v
pamäti
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FLASH PAMÄŤ
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NAND Flash

• Na rozdiel od pamätí prvého typu(NOR) sa doznalo viditeľnejšie nasadenie  
pamätiam architektonického modelu NAND.

• V tomto prípade sa adresácia uskutočňuje blokovo, podobne, ako je tomu pri
sektoroch pevných diskov.

• Optimalizácia v tomto prípade zabezpečuje čítanie alebo zápis pevne  

definovanej skupiny dátových blokov, čím sa efektívnejšie pristupuje k širším  
blokom dát.

• Tento fakt predurčil pamäte tohto typu pre uchovávanie informácie masového  

spracovania ako náhradu za optické nosiče, pevné disky, či iné magnetické
médiá, ktoré síce napájanie pre uchovanie informácií nevyžadujú, avšak ich
prevádzkovanie je energeticky náročné.

• S pamäťovými médiami tohto typu sa stretávame hlavne pri prenosných  
zariadeniach, akými sú digitálne kamery, fotoaparáty, mp3 prehrávače, či  
digitálne záznamníky, na druhej strane sa konštruktéri postarali o to, aby bola  
prenositeľnosť vyššia a vytvorili tak dnes veľmi rozšírené USB FLASH storage  
zariadenia, všeobecne nazývané nevedno prečo USB kľúče.

• Ďalším rozdielom je počet cyklov vymazávania/zapisovania.
• Klasická NOR pamäť sa opotrebuje približne po 10 000-100 000 cykloch

vymazania/zapísania dát.

• NAND pamäť sa opotrebuje až po 1 000 000- týchto cykloch  

vymazania/zapisovania dát.
• Pamäť Flash môže byť mazaná na úrovni bloku



• Pamäť Flash je vlastne pamäť typu EEPROM (elektricky mazateľná a programovateľná pamäť).
• Je tvorená sietou riadkov a stĺpcov, na ktorých priesečníkoch ležia jednotlivé pamäťové bunky.
• Každá z buniek obsahuje jeden tranzistor riadený poľom, ktorý má nad sebou umiestnené dve hradlá, vzájomne izolované

tenkou oxidovou vrstvičkou.
• Control Gate (riadiaca elektróda) je pripojené na zbernicu riadkov(word line) a spodné hradlo(floating Gate) nie je

pripojené nikam (je plávajúca).
• Náboj sa na toto plávajúce hradlo dostane tunelovaním z riadiaceho hradla.
• Nenaprogramovaná bunka pamäti nemá na plávajúcom hradle žiadny náboj, a preto sa po privedení výberového signálu na  

konkrétny adresovaný riadok pamäte(word line) nedokáže pamäťový tranzistor otvoriť. (log.1) Bunka si pamätá logickú  
hodnotu 1(zatvorený tranzistor).

• Ak však vpravíme do plávajúceho hradla náboj (napr.zvýšime napätie na riadiacej elektróde)naprogramujeme pamäť.

PRINCÍP PAMÄTE FLASH NAND
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PROGRAMOVANIE FLASH BUNKY

Pre naprogramovanie je potrebné priviesť na control gate vyššie napätie ako je

napätie na čítanie

Pre tento účel sa osvedčili dve metódy :

elektródu a cca

drain a riadiacou

1. Priložením veľkého napätia (12V) na riadiacu elektródu (control gate) sa vytvorí  

elektrické pole, ktoré má za následok vytvorenie plávajúcej vrstvy.

2. Druhý typom je tzv. drain-side tunelovanie.

• Proces je podobný - priložíme cca 12V na riadiacu

5V na drain elektródu.

• Výsledný tunelový jav je tak medzi elektródou

elektódou.

• Tento typ tunelovania je niekedy viac preferovaný kvôli vyššej programovacej  

rýchlosti danou vyššou tunelovou prúdovou hustotou.
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MAZANIE FLASH BUNKY
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• Tu je významný rozdiel oproti klasickým EEPROM pamätiam, pretože pre zmazanie jednej  

bunky sa zmaže celý blok. (pri klasickej EEPROM sa dali vymazať jednotlivé bunky pamäte)

• V súvislosti s flash pamäťami hovoríme teda o mazaní po celých blokoch.

V oblasti flash pamätí sa využíva hlavne Fowler-Nordheimovo tunelovanie.

1. Prvý spôsob je založený na uniformnom tunelovaní, podobne ako tomu bolo pri

programovaní bunky, avšak na riadiace hradlo je priložené veľké záporné napätie (-12V).

• Opäť vznikne elektrické pole a následne sa , jeho vplyvom , odvedú (tunelujú) elektróny z  

plávajúceho hradla cez vrstvu oxidu späť do substrátu.

2. Druhý spôsob využíva drain-side tunelovanie.

• Na riadiace hradlo(control gate) je opäť privedené veľké záporné napätie (-12V) a na drain

elektródu kladné napätie (5V).

• Rovnakým spôsobom dochádza teda k tunelovému javu a elektróny sú odvádzané na

elektródu drain( nie už do substrátu, ako to bolo v prvom prípade).



PAMÄŤ FLASH
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Čítanie flash bunky
• Čítanie obsahu pamäťovej bunky je založené na detekcii pretekajúcich prúdov.
• Na riadiace hradlo priložíme nejaké určité napätie (asi 5V), na elektródu drain napätie malé (1V) a

elektródu source uzemníme.
• Ak plávajúce hradlo neobsahuje žiadne elektróny, dôjde k otvoreniu tranzistora a bunkou(medzi drain a  

source) preteká prúd, ktorý znamená že bunka obsahuje log. 1.

• Ak však sú v plávajúcom hradle obsiahnuté elektróny, je elektrické pole, vzniknuté priložením napätia na  
riadiacu elektródu ,ovplyvnené a k otvoreniu nedôjde, prúd nepreteká - bunka obsahuje log. 0.

PAMÄŤ OneNAND

▪ Ani jeden z typov NOR a NAND tak nie je ideálnym pre všetky nasadenia alebo pre všeobecnejšie  
nasadenia napríklad pri nahradzovaní pevných diskov.

▪ Líder segmentu flashových pamätí, Samsung, preto vyvinul nový typ, ktorý označuje OneNAND.
▪

OneNAND spája výhody NOR a NAND flash pamätí, keď samotné bunky sú typu NAND, ale riadiaca  
jednotka je typu NOR .

3D NAND SSD

• Najmodernešie riešenie SSD



ŽIVOTNOSŤ SSD DISKU

v

• Prvé pamäte boli typu SLC (Single Level Cell), teda v jednej bunke uchovávali iba jeden bit – podporovali 2 stavy, 0 alebo 1.

• Neskôr sa prešlo na MLC (Multi Level Cell), ktoré v jednej bunke uložili až dva bity – formou ich kombinácie (00, 01, 10, 11), teda dokázali  
rozoznať až 4 stavy.

• Dnes sa používajú typy TLC (Triple Level Cell) bunky s tromi bitmi, ktorých kombinácie vytvárajú nutnosť rozlíšiť až 9 stavov (000 až 111).
• Keď bolo treba prepísať bunku v SLC, proste to radič urobil. Ak je však potrebné zmeniť stav 1 bitu v TLC bunke, „utrpia“ tým hneď tri bity.
• To znamená, že MLC disky sú oveľa kvalitnejšie ako TLC a menej kvalitné ako SLC.
• Výrobcovia životnosť udávajú len zriedka(uviedol to napr.výrobca Kingston. )
• Z jeho údajov zisťujeme, že nové disky znesú už len 800 zápisov na všetky bunky.
• Pri MLC sa hovorilo o niekoľkých tisícoch (najčastejšie 3 000), pri SLC dokonca o desaťtisícov.
• Pri bežnom používaní zapíšete na disk denne v priemere niekoľko GB .
• Ak týmto číslom vydelíme celkový objem zapísateľných dát, dostávame výslednú životnosť v prípade 60 GB disku pekných 13 rokov a v

prípade bežného 120 GB variantu až 26 rokov!
• Pri väčších už nemá zmysel počítať.
• O 10 rokov sa budeme na dnešné SATA III SSD-čka pozerať ako dnes na diskety.
• V každom prípade však väčší disk má dlhšiu životnosť.
• Prvý krok na zvýšenie životnosti SSD je zakázať systému defragmentáciu disku (HDD veľmi pomáha, ale SSD to mučí),
• V prípade dostatku RAM (aspoň 4 GB) zakázať aj virtuálnu operačnú pamäť na SSD disku a pokiaľ chcete ísť ďalej, povypínajte

programe SSD Tweaker indexovanie súborov a ďalšie funkcie OS Windows.

54

https://techbox.dennikn.sk/it/c8383/aka-je-zivotnost-novych-ssd-ciek-od-kingstonu.html
http://www.elpamsoft.com/?p=ssd-tweaker


ŽIVOTNOSŤ SSD
• FLASH pamäť využíva tunelového efektu pre zápis dát.

• Problémom je, že tento efekt má deštruktívny vplyv na materiál izolujúci plávajúcu bázu (dioxid kremíka), ktorý začne postupom času elektróny pohlcovať,  
čím sa zmenšuje rozdiel medzi prahovými napätiami, ktoré odpovedajú úrovniam pre logickú 0 a 1.

• Tým pádom ostane pamäťová bunka, po určitom počte zápisov, trvale v stave logickej jednotky, prípadne v nedefinovanom stave, kedy prečítané napätie
neodpovedá ani jednému z definovaných stavov.

• FLASH bunky majú životnosť zhruba 100 000 zápisových cyklov (SLC, 1 bit na bunku, 1 napäťová úroveň), okolo 5000 pre MLC (= bežné SSD, 2 bity na  
bunku, 2 napäťové úrovne), TLC (tri bity na bunku) len okolo 1000 (napr. taký Samsung 840 non-Pro, 840Pro je MLC).

• Prečo tendencia klesá je celkom jasné - ako sa materiál unavuje, klesá schopnosť rozpoznať stavy, a na čím viac napäťových úrovní chceme nastaviť na  
plávajúcej báze, tým užšie sú intervaly medzi nimi menšie a tým rýchlejšie môže dôjsť k chybe, resp. konečnému štádiu opotrebovania.

• Odporúča sa vyvarovať sa SSD s TLC pamäťami pre náročné použitie, pre domáce použitie TLC možno postačuje; v náročných podmienkach je treba
použiť aspoň MLC typ pamäti.

• Pri zápise 20-30GB dát Vám aj TLC potenciálne vydrží roky (spomínaný Samsung 840 s TLC pamäťami vydržal v teste na xtremesystems.org 432TB zápisu).
• Paradoxom vývoja SSD je, že so zmenšujúcim sa výrobným procesom klesá aj životnosť pamäťových buniek - kým 34nm MLC zvládnu 5000 cyklov, 25nm

už len 3000. Nižší výrobný proces znamená nižšie napätie, užšie intervaly pre jednotlivé stavy.
• Práve preto má každý radič FLASH pamätí integrovanú techniku pre vyrovnávanie záťaže medzi jednotlivé bunky, aby sa všetky opotrebovávali približne

rovnomerne.
• Nakoľko SSD sú spomedzi FLASH zariadení vyťažované asi najviac, postupne bol do radičov SSD diskov pre zvýšenie životnosti implementovaný garbage

collector(zberač odpadu),ktoré oživuje chybné bunky a príkaz TRIM.
• Príkaz TRIM je práve určený na to, aby operačný systém oznámil SSD-čku, že môže dáta po vymazaní súboru fyzicky zneprístupniť.

• Tým nám na disku neostávajú zombie-súbory a garbage collectoru, ktorý sa stará práve o mazanie neplatných blokov a presun platných stránok, to  

uľahčuje život.
• A samozrejme sa tým znižuje, write amplification(počet mazacích a zapisovacích cyklov) nakoľko nedochádza k presunu stránok, ktoré by boli ináč

označené ako platné, no v skutočnosti patria vymazanému súboru.
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Nič nevydrží večne (FLASH)

• Smrť SSD môže byť v určitých prípadoch rýchlejšia ako smrť pevného disku.
• Elektronika v SSD môže umrieť v podstate z minúty na minútu, bez varovania.
• Prípadne pre chybu vo firmware sa radič jednoducho zablokuje, a máte po dátach.
• Riešenie? Niekedy pomôže len odpájkovať kontrolér a priletovať nový.
• Pokiaľ je SSD interne hardwarovo kryptované, po zlyhaní radiča nezachránite vôbec nič, nakoľko kryptovacie kľúče su

pre každý disk unikátne.
• Preto radšej siahnite po SSD bez vstavaného šifrovania a pre kryptovanie použite napr. TrueCrypt.
• Firmware však u nových SSD nebýva problém, pôrodné bolesti novej technológie sú zdá sa za nami.
• Okrem toho sú smrteľné kŕče SSD podobné tým u pevných diskov - BSOD, I/O chyby, nemožnosť čítať súbory...
• Pokiaľ SSD zlyháva, garbage collector môže presúvať dáta, ktoré sú zapísané na fungujúcich stránkach, na stránky  

chybné.
• A hoci sa počet zlých buniek z krátkeho časového hľadiska meniť nemusí, budete postupne prichádzať o viac a viac dát.
• Taktiež pozor na výpadky napájania - SSD (FLASH pamäť vo všeobecnosti) je na ne citlivejšia.

ŽIVOTNOSŤ SSD
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SSHD
• Hybridný disk – zlatá stredná cesta?

• SSHD (Solid State Hybrid Drive) alebo tiež hybridné disky vychádzajú z konceptu HDD.

• Namiesto 8-64 MB pamäte cache (ktorá mimochodom tiež pomáha) však v sebe integrujú malý SSD disk s kapacitou rádovo 16-40 GB.

• Používateľ s touto pamäťou nemôže manipulovať, zostáva mu skrytá.

• Prakticky ide o klasický pevný disk, ktorý však vo svojich útrobách skrýva aj malú flash pamäť.

• Ide teda o kombináciu HDD a SSD, ktorá využíva výhody oboch riešení, tj. vysokú kapacitu na strane HDD a vyššiu rýchlosť na strane SSD.

• Systém, konkrétne algoritmy technológie Intel Smart Response zistia, ktoré dáta je najvhodnejšie do nej uložiť (napr. operačný systém, často používané programy atď), aby ste mali z používania počítača zážitok  

porovnateľný s SSD diskom.

• V prípade SSHD funguje zaujímavý jav, a to čím dlhšie počítač používate, tým je rýchlejší – napr. prvé zapnutie po kúpe nového počítača je pomalé ako s klasickým HDD, postupne sa však zrýchľuje a na piaty raz už je

porovnateľné s SSD.

• Samozrejme, výkonu skutočného SSD sa SSHD nevyrovná, ale ide o zaujímavý kompromis s nižšou cenou.

• Hodí sa najmä do notebookov s jediným slotom na disk, kedy by menšie SSD nestačilo a veľké by bolo príliš drahé.

• V každom prípade, SSHD nie je hybridom medzi HDD a SSD v zmysle rýchlosti, teda že by mal prenosové rýchlosti trebárs 300 MB/s.

• Čo máte uložené na HDD, načíta sa pomerne pomaly – rovnako ako na HDD. Čo je uložené v SSD časti, to je aj rýchle.

PRÍKLAD:

• Seagate FireCuda , SSHD, 2TB,Formát 2,5„, hrúbka 7 mm - vhodný do ultrabookov

• Vysoká kapacita 2 TB

• Šetrí váš čas - spustenie aplikácií prebehne behom niekoľkých sekúnd

• 5 × rýchlejší ako bežné disky

• Kombinácia vysokej rýchlosti a kapacity

• Nízka spotreba energie
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