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Čo sú to záznamové média

• sú to interné (vnútorné) alebo externé
(vonkajšie) záznamové médiá, ktoré slúžia na
dočasné alebo trvalé uchovávanie dát (napr.
textu, obrázkov, fotiek, zvuku, videa,...)



Rozdelenie záznamových médií

• podľa druhu

• podľa princípu zápisu

• podľa trvácnosti záznamu



Záznamové médiá podľa druhu
rozdeľujeme na:

• pevné (zabudované) = sú súčasťou 
zapisovacieho zariadenia

napr. interný pevný disk

• prenosné (vymeniteľné) = pre ich záznam 
alebo čítanie sa používa iné 

zariadenie

napr. USB kľúč



Záznamové médiá podľa princípu 
záznamu rozdeľujeme na:

• magnetické = napr. 
disketa, pevný disk,...

• optické = CD, DVD, 
Blue-Ray,...

• elektronické = napr. 
pamäťové karty, USB 
flash pamäte,...

• neelektronické = napr. 
papier, fotopapier,...



Záznamové médiá podľa trvácnosti 
záznamu rozdeľujeme na:

• trvalé (pernamentné) 
napr. CD, DVD,...

• prepisovateľné (semipernamentné) 
napr. CD-RW, DVD-RW,...

• nestále
napr. operačná pamäť



História



Kameň

- za najstaršie záznamové médium možno považovať KAMEŇ

- najstaršie nálezy grafických prejavov siahajú do obdobia pred 40 800
rokov (El Castillo, Španielsko)



Papyrus

- predchodca dnešného papiera pochádzajúci zo šachora papyrusového

- prvé poznatky sú u Egypta, kde sa používal už od polovice 4. tis. p.n.l.



Papier

- je hladký materiál vyrábaný z dreva

- za papier vďačíme Číňanom, kde ho asi okolo roku 105 vyrobil Chcaj Luna



Fotografické dosky

- predchodca fotografických filmov, ktorú tvorila sklená doska a nej aplikovaná
emulzia svetlocitlivých, strieborných fólií

- prvý krát boli využívané najmä v oblasti astronómie pri objavovaní objektov
Slnečnej sústavy



Fotografia

- za najstaršiu fotku je považovaná fotka z roku 1826 od francúzskeho vynálezca
Nicéphoreho Niépceho

- s pojmom fotografia sa prvý krát stretneme v roku 1839 od Johna Herschela



Dierne štítky

- záznamové médium z tenšieho kartónu, na ktorom je informácia zakódovaná
prítomnosťou alebo neprítomnosťou diery na vopred určenej polohe

- prvé použitie siaha do 18. st., kedy sa využívali na riadenie tkáčskych strojov



Dierne pásky

- vychádzali z metódy diernych štítkov a prvopočiatkoch sa využívali
na programovanie (zavádzal sa nimi jednoduchý operačný systém)



Magnetická páska

- predstavuje pevné záznamové médium pozostávajúce z magnetickej vrstvy
nanesenej na plastickej páske

- po prvý krát bola použitá na záznam zvuku v r.1926 Fritzom Pfleumerom

- veľké využitie mala v audiokazetách a videokazetách 



Disketa

- externé magnetické záznamové médium, ktoré v roku 1971 začala vyrábať 
firma IBM (prvé prototypy už na konci 60.rokov 20.storočia)

- pôvodné 8´´ s kapacitou 160 kB boli postupne nahradené a vylepšené typmi
5,25´´ (až 1,2 MB) a 3,5´´ (až 2,88 MB)



CD

- prvé CD pochádza z roku 1979 a vďačíme za neho firmám Sony a Philips

- pôvodne slúžili na uchovávanie a reprodukciu hudby (74 až 80 minút)



DVD

- prvé DVD vyvinuli v roku 1995 firmy Sony a Philips s cieľom uchovávať rozličné 
údaje vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite

- z pôvodnej veľkosti 4,38 GB sa ich kapacita vyšplhala až na 17,1 GB



Blue-Ray

- prvé Blue-Ray disky sa objavili v roku 2002 (prvé prototypy už v roku 2000) 
s cieľom uchovávať veľké množstvo dát a videa vo vysokom rozlíšení

- kapacita sa pohybuje od 23,3 GB do 54 GB (vo vývoji disky 200 GB)



USB kľúč

- prvé USB kľúče sa objavujú v roku 2000 a vďačíme za neho firmám IBM a 
Trek Technology

- z pôvodných 8 MB narástla ich kapacita na 256 GB



Pamäťová karta

- prvé pamäťové karty sa objavili v 90. rokoch 20. storočia v notebookoch

- dnes sú základom 4 typy: SD, MMC, CF a Memory Stick



Veľkokapacitný pevný disk

- pevné disky sa objavili už v roku 1956, kedy firma IBM predstavila disk s kapacitou 5 MB

- od tohto obdobia ich veľkosť narástla až na 3 TB
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