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Obsah cvičení 

 Fyzická struktura pevného disku 

• Geometrie, rozhraní, základní pojmy 
 

 Logická struktura pevného disku 

• Systémové oblasti disku 

• Master Boot Record – hlavní zavaděč 

• Partition Table – tabulka oblastí 

• Boot Record – lokální zavaděč  

• FAT, NTFS – tabulka obsazení disku 

• Root Directory – kořenový adresář 

• Datová oblast disku 
 

 Aplikace WinHex – obsluha, použití, editace 
 

 Samostatné řešení jednoduchých úloh 
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Fyzická struktura pevného disku 

• Plotny – magnetický povrh pro záznam dat, více ploten nad sebou. 

• Stopy - soustředné kružnice na plotně HDD, jsou číslovány, nultá stopa má největší 

průměr.  

• Cylindry - je množina všech stop na discích se stejným číslem, sektory nad sebou.  

• Hlavy – čtecí hlava, vzdálenost hlav od plotny je 3 nm.  

• Sektory - část kruhové stopy (tracku) pro uložení dat - nejčastěji velikost 512 B, jsou 

číslovány.  

• Clustery - sdružení sektorů, nejmenší alokační blok, vznikají při vytvoření logického 

oddílu. 
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Fyzická struktura pevného disku 

Rozhraní pevného disku 

• IDE, EIDE 

• ATA 

• SATA 

• SCSI 

• USB 
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Logická struktura pevného disku 
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Logická struktura disku - popis logického uspořádání dat na disku. 

 

• Vytvoření logických oddílů - vytvoří se Master Boot Record a Partition Table 

– Fdisk – MS DOS  

– Správa disků - Windows 

– Partition Magic 

– Linux  

 

 

• Systémové oblasti a datová oblast každého oddílu se vytváří při formátování. 

• Boot Record – lokální zavaděč  

• FAT – tabulka obsazení disku 

• Root Directory – kořenový adresář 

• Data area – obsahy souborů 



Logická struktura pevného disku 

IPZ                     Struktura pevného disku                      5/17 

Boot Record - je začátkem každé logické oblasti. 

• vytvořen při logickém formátování disku. 

• leží na 0-tém sectoru logické oblasti. 

• má velikost 1 sector, typicky o velikosti 512B. 

• obsahuje lokální zavaděč operačního systému. 



Logická struktura pevného disku 
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FAT - File Allocation Table – informace o aktuálním obsazení logického disku. 

• informace o tom, kde jaký soubor leží a kde má své další části – čísla clusteru. 

• existuje ve dvou identických kopiích. 

• leží hned za Boot Recordem. 

• alokační jednotka (cluster), nejmenší logická jednotka disku pro uložení dat. 

– menší cluster -> výhoda pro malé soubory, nevýhoda pro velké soubory. 

– vetší cluster -> nevýhoda pro male soubory, výhoda pro velké soubory. 

Soubory obsazují celé 

clustery, nikoliv 

samotné sectory. 
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Různé typy FAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikosti clusteru pro různé typy FAT: Cluster - sdružení 

sektorů, nejmenší 

alokační blok pro 

data souboru, 

vznikají při 

vytvoření logického 

oddílu. 



Logická struktura pevného disku 
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Root Directory - hlavní adresář - uchovává informace o souborech a adresáři. 

• je vytvořen při formátování logického oddílu. 

• stromová struktura. 

• leží hned za druhou FAT. 

• obsahuje názvy a přípony souborů, velikost v bytech, atributy souborů, … 

• odkaz na první cluster, kde soubor začíná. 
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Data Area - uchovává vlastní obsahy souborů. 

• je organizována do clusteru = shluk několika sectoru.  

• každý cluster má své číslo. 

• je největší oblastí oddílu. 

 

• alokační jednotka (cluster), nejmenší logická jednotka disku pro uložení dat. 

– menší cluster -> výhoda pro malé soubory, nevýhoda pro velké soubory. 

– vetší cluster -> nevýhoda pro male soubory, výhoda pro velké soubory. 

 

 Shrnutí logické struktury disku: 



Zadání cvičení 
Prostřednictvím nástroje „Správa disků“ ve Windows na pokusném disku vytvořte 3 logické oddíly takto: 

– 1 oddíl - velikost 100 MB, FAT16, logická jednotka X 

– 2 oddíl - velikost 100 MB, FAT32, logická jednotka Y 

– 3 oddíl - velikost 100 MB, NTFS,  logická jednotka Z 
 

Pomocí aplikace WinHex prostudujte strukturu systémových oblastí pevného disku - Master Boot (MB), 

Partition Table (PT), Boot Record (BR), Root Directory (RD) a FAT16, FAT32, NTFS. 
 

Zjistěte, co se stane s vlastními daty a systémovou oblastí při: vymazání souboru, formátování disku. 

  

Vysvětlete, jaké mechanismy se uplatní při záchraně souboru příkazem UNDELETE, postup ověřte pomocí 

aplikace WinHex pro FAT16 a FAT32. 
 

Na pokusném disku vytvořte 3 soubory s následujícím obsahem:  

  soubor A1.txt – obsah „123“ 

  soubor A2.txt – obsah „456“ 

  soubor A3.txt – obsah „789“.  

 Tyto tři soubory spojte modifikací potřebných systémových oblastí na disku tak, aby byly všechny 

soubory spojeny do jednoho soubor A1, který bude obsahovat řetězec „123456789“. 
 

Prostudujte strukturu NTFS pomocí programu „DiskView“. Diskutujte základní rozdíly proti FAT. 

Na pokusném disku zrušte všechny vytvořené logické oddíly.  

IPZ                     Struktura pevného disku                      10/17 



Vytvoření logických oddílů 
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• Správa disků ve Windows - vytvořit 3 logické oddíly takto: 

1. oddíl - velikost 100 MB, FAT16, logická jednotka X 

2. oddíl - velikost 100 MB, FAT32, logická jednotka Y 

3. oddíl - velikost 100 MB, NTFS,  logická jednotka Z 



Vytvoření logických oddílů 
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Zkopírovat z D: 

Vytvořit 



Editace disku - WinHex 
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Editace disku - WinHex 
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Editace disku - WinHex 
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• Při každé změně dat na disku je potřeba vytvořit nový Volume Snapshot. 



Editace NTFS - DiskView 
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Konec prezentace 

Děkuji za pozornost 

IPZ                     Struktura pevného disku                      17/17 


