
СПОЉНЕ МЕМОРИЈЕ 

Подела спољашњих меморија 

• Дискови  

• Флеш меморије, SSD меморије, меморијске картице 

• Оптички дискови 

Хард диск - HDD (Hard Disc Drive) представља једну од најважнијих компонената у рачунару. Користе 

се као централна складишта података ( и тада се налазе у кућишту рачунара), мада постоје и спољни 

(екстерни) дискови.  

 
HDD се састоји  од више округлих плоча (алуминијумских, керамичких,или стаклених) 

премазаних магнетним материјалом и постављених на исту осовину. Плоче имају отвор у центру и 

причвршћене су на ваљкасти носач. Покрећу се помоћу специјалног мотора и ротирају великом 

брзином. За упис и читање података са диска користе се специјални електромагнетни уређаји који се 

називају главе. Главе се налазе на носачу ( актуатор) , којим се позиционирају изнад површине 

диска. Плоче се окрећу око осе,  док се уписно-читајуће главе креће праволинијски.  Простор на 

плочама издељен је на кружне прстенове,  који се се називају стазе . У циљу лакшег и бржег 

приступа, свака стаза је угаоно подељена на секторе који садрже по 512 бајтова. Сектор представља 

најмањи блок података коме може да се приступи, тј. који може да се адресира. Као и код свих 

меморија основни параметри су капацитет и брзина приступа. На брзину приступа подацима 

директно утиче кашњење, тј. време приступа проузроковано временом позиционирања потребним 

да се глава постави изнад одговарајуће стазе и ротационим кашњењем – временом потребним да се 

плоча диска заротира и да одговарајући сектор дође испод главе. Обично се израчунавају просечне 

вредности које износе десетак милисекунди. Након позиционирања врши се читање, односно упис и 

изражава се проток (количина података обрађених у јединици времена).  

Већина данашњих рачунара садржи одређену количину електронске меморије која се назива 

бафер. Подаци са диска пребацују се у бафер и сва комуникација диска са рачунаром одвија се преко 

бафера. (избегава се потреба за вишеструким позиционирањем главе). Проток, тј. Брзина преноса 

података (енгл. Data transfer rate) између плоча диска и бафера обично је стотинак MB/s.  

Капацитет им је неколико стотина GB. 

ФЛЕШ МЕМОРИЈЕ 

Преовлађујући облик преносних меморија данас су меморије засноване на специфичним 

електронским  елементима који се називају флеш-меморије. Овакав облик меморије налази се у 

облику: 

• USB флеш меморија тј уређаја (USB Memory stick) 

• SSD уређаја (енгл. Solid state drive) 

• SD картица (енгл. Secure digital card) 

SSD уређаји данас се кристе уместо дискова у преносним рачунарима као и уместо екстерних 

преносних дискова. Најзначајнија предност у односу на дискове јер су отпорни на потресе. 

Капацитет им је неколико стотина GB (120GB i 240 GB) 

USB флеш ( брза) меморија-  прикључује се на USB порт-прикључак на кућишту PC. Њен садржај се 

може читати и мењати. Капацитет USB може бити 256 MB, 512 MB, 1 GB, 8 GB, 16GB, 32 GB.  

 

   



  

SD картице обично се користе у дигиталним фото-апаратима, паметним телефонима, 

таблетима. Преносни рачунари имају уграђене уређаје који омогућавају приступ подацима са ових 

картица, читаче картица. Најчешће се користе SD картицњ које се испоручују у неколико формата и 

величина ( SD, miniSD, microSD) затим xD, CF итд. Капацитет им је неколико GB (нпр. 4 GB, 8 GB).  

ОПТИЧКИ ДИСКОВИ 

Преносива меморија, за рад са CD потребан је CD ROM који се уграђује у кућиште PC.  Резач је 

уређај који врши упис података на празан CD. Он такође служи и као читач. CD диск серски зрак 

пробија заштитни слој од пластике и одбија се од рефлексног слоја који личи на алуминијумску 

фолију на доњој страни диска.  Најзначајније врсте 

 Аудио CD – (енгл. Compact disk digital audio, CDDA) Стандард је некомпримованог дигиталног записа 

музике који је могуће пуштати и на обичним музичким уређајима. На један  аудио CD може да стане 

80 минута стандардно снимљеног звука. 

Површина рефлексног слоја се састоји од наизменичних удубљења и равнина. Дигиталне 

информације се уписују утискивањем ситних рупица по поврсини диска. Пречник диска је 12 cm а 

капацитет: 650-700 MB . Погодан је за чување: софтвера, великих база података, мулти-медијалних 

апликација, музике у mp3 формату . 

CD-R  (енгл. Compact Disc – Recordable)- CDROM Дискови на које се садржај једанпута упише а више 

пута се може читати.  

CD-RW (енгл. Compact Disc – ReWritable)- такозвани пиши бриши дискови. Садржај ових дискова се 

може након уписа не само читати већ и брисати и више пута уписивати  

   

DVD (енгл. Digital Video Disk) Настао због потребе снимања дугометражних филмова. Могу се 

користити и за снимање података. Капацитет је до 4.7 до 17 GB.  

BD (енгл. Blu-ray Disc). Је диск  до пет пута већег капацитета у односу на ДВД диск исте величине. На 

исту количину простора стаје више информација, и овај диск је намењен за запис филмова и то у 

високој резолуцији.  Диск пречника 12 cm.  Капацитет с једним слојем до 27 GB, а с два слоја до 54 

GB података.   

 
 
 

 


