








NERO 8 – KOMPLETNÍ PRŮVODCE VYPALOVÁNÍM CD A DVD 5

Obsah
Úvod ......................................................................................... 9

1 Teorie vypalování ............................................................... 13

1.1 Trocha historie ..........................................................................13
1.2 Jednotky používané pro záznam digitálních informací...................15
1.3 Fyzický formát disků .................................................................17
1.4 Formát disků – logický ...............................................................19
1.5 Optická mechanika .....................................................................20
1.6 Systémové požadavky ...............................................................21

2 Popis programu Nero .......................................................... 23

2.1 Co je Nero .................................................................................23
2.2 Jak si opatřit Nero ....................................................................24
2.3 Instalace ...................................................................................25
2.4 Jak spouštět Nero .....................................................................31
2.5 Co na to všechno říká zákon .......................................................34

3 Začínáme s vypalováním ..................................................... 39

3.1 Připravte si soubory pro vypalování předem! ..............................40
3.2 Nero 8 StartSmart .....................................................................44

Výběr úkolu s předáním jiné aplikaci ............................................ 44
Přímé využití nástrojů Nero StartSmart ....................................... 47
Další možnosti Nero StartSmart .................................................. 56

3.3 Nero 8 Express .........................................................................59
Vypalování datových disků ........................................................... 61
Vypalování hudebních disků ........................................................ 68
Filmy, obrázky .............................................................................. 74
Obraz, Projekt, Kopie ................................................................... 80
Další možnosti Nero Express ....................................................... 85

Obsah

Nero8_final_zaverka.indd   5Nero8_final_zaverka.indd   5 5.6.2008   9:35:575.6.2008   9:35:57



NERO 8 – KOMPLETNÍ PRŮVODCE VYPALOVÁNÍM CD A DVD6

4 Nero 8 Burning ROM ........................................................... 87

4.1 Jak se orientovat v prostředí Nero Burning ROM .........................87
Jak pracovat s panely ................................................................... 88
Uložení a otevření projektu .......................................................... 93
Panel kompilace ........................................................................... 94
Vlastnosti kompilace..................................................................... 98

4.2 Základní nastavení Nero Burning ROM .....................................103
Karta Kompilace ......................................................................... 104
Vyrovnávací paměť ..................................................................... 105
Písmo ......................................................................................... 106
Zvuky .......................................................................................... 106
Prohlížeč souborů ...................................................................... 107
Různé ......................................................................................... 107
Jak vypálit kompilaci ................................................................... 108

4.3 Vypalování disků .....................................................................112
Datové CD (s jedním oddílem) ................................................... 113
Disk s několika oddíly ................................................................. 113
Hudební CD ............................................................................... 115
Smíšený disk .............................................................................. 119
CD Extra ..................................................................................... 120
Kopie disku ................................................................................. 121
Video CD a Super video CD ...................................................... 123
Bootovací disk ............................................................................ 126
CD-ROM (UDF/ISO)................................................................... 129
Disk AudioBook CD .................................................................... 129
DVD-Video ................................................................................. 129

4.4 Další možnosti Nero Burning ROM ............................................130
Vymazání přepisovatelného disku .............................................. 130
Informace o disku ....................................................................... 131
Převod formátu souborů ............................................................. 132
Uložení stop ............................................................................... 133
Vysunutí disku ............................................................................ 134

5 Aplikace související s vypalováním disků ............................ 135

5.1 Nero 8 CoverDesigner ..............................................................135
Okno CoverDesigner .................................................................. 138
Jak vytvořit pozadí ...................................................................... 141
Pracujeme s textem .................................................................... 142

Obsah

Nero8_final_zaverka.indd   6Nero8_final_zaverka.indd   6 5.6.2008   9:35:575.6.2008   9:35:57



NERO 8 – KOMPLETNÍ PRŮVODCE VYPALOVÁNÍM CD A DVD 7
Seznam stop .............................................................................. 143

Jak vytisknout obal ..................................................................... 145

5.2 Nero 8 WaveEditor ..................................................................146
Popis okna programu ................................................................. 146

Úpravy zvuku .............................................................................. 150

5.3 Nero 8 SoundTrax ...................................................................153
5.4 Nero 8 BackItUp ......................................................................160

Vytvoření nové zálohy ................................................................ 161

Automatické zálohování ............................................................. 164

Obnovení dat ze zálohy .............................................................. 166

5.5 Nero 8 Recode.........................................................................168

6 Technické aplikace (Nero Toolkit) ....................................... 177
6.1 Nero BurnRights ......................................................................178
6.2 Nero ControlCenter ..................................................................180

Aktualizovat ................................................................................ 181

My Nero ...................................................................................... 183

Jazyk .......................................................................................... 186

Licence ....................................................................................... 187

Instalace ..................................................................................... 188

Nastavení ................................................................................... 188

6.3 Nero DriveSpeed .....................................................................189
6.4 Nero DiscSpeed .......................................................................191
6.5 Nero InfoTool ..........................................................................197
6.6 Nero RescueAgent ...................................................................204
6.7 Nero Scout ..............................................................................207

7 Ostatní aplikace ................................................................ 211
7.1 Nero 8 Home ...........................................................................211
7.2 Nero 8 PhotoSnap Viewer ........................................................214
7.3 Nero 8 PhotoSnap ...................................................................216
7.4 Nero 8 Vision ..........................................................................219

Záznam videa ............................................................................. 220

Střih videa .................................................................................. 221

Vytvoření DVD ............................................................................ 225

Obsah

Nero8_final_zaverka.indd   7Nero8_final_zaverka.indd   7 5.6.2008   9:35:575.6.2008   9:35:57



NERO 8 – KOMPLETNÍ PRŮVODCE VYPALOVÁNÍM CD A DVD8

7.5 Nero 8 ShowTime ....................................................................229
7.6 Nero 8 MediaHome .................................................................231

8 Malý slovníček pojmů ........................................................ 235

Rejstřík ................................................................................. 241

Obsah

Nero8_final_zaverka.indd   8Nero8_final_zaverka.indd   8 5.6.2008   9:35:575.6.2008   9:35:57



Disky s optickým záznamem, známé jako CD a DVD, jsou dnes zcela běžnými nosiči dat, 
které spolu s USB paměťmi poslaly na smetiště dějin diskety. Nevýhodou těchto disků je, 
že na ně nelze zapisovat přímo jako na disky magnetické, ale je třeba použít zvláštního 
procesu zvaného vypalování.

A právě pro vypalování těchto disků vznikl před lety program zvaný Nero, který v roce 
2007 po dlouhém vývoji přivedl na svět verzi Nero 8, jíž je věnována tato kniha.

V průběhu let se z původního malého prográmku sloužícího k prostému vypalování stal 
velký programový balík, který postihuje snad vše, co je v této oblasti myslitelné, a mnohdy 
se zdá, že i to, co myslitelné vůbec není. 

Tato verze kromě jiného dovede vytvořit obaly k vypálenému disku, zpracovat data či obraz 
před vypálením, stáhnout data z CD nebo DVD disků, upravovat hudební stopy, zálohovat 
data. A tak bychom mohli pokračovat dál, až bychom vyjmenovali všechny činnosti, což 
v této chvíli skutečně není nutné.

Při psaní této knihy jsme byli omezeni rozsahem daným ze strany nakladatelství. Nero 8 je tak 
velkým programovým balíkem, že samozřejmě vyvstala otázka, co vlastně máme do této kni-
hy zařadit a na co už nezbude místo. Vybrali jsme podle svého nejlepšího svědomí to, o čem 

Úv
od

Úvod

Úvod
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jsme přesvědčeni, že naši čtenáři budou používat nejčastěji. Jde tedy především o ty aplikace, 
které se týkají přímo vypalování disků anebo s vypalováním disků úzce souvisejí.

Současně jsme se rozhodli žádnou složku nevynechat, takže o každém, i sebemenším pro-
grámku, který spolu s Nero 8 nainstalujete, najdete v této knize alespoň stručnou zmínku.

Z tohoto důvodu jsme na minimum omezili teoretickou část, týkající se informací o prin-
cipech CD či DVD disků a toho, co vlastně při vypalování probíhá, a soustředili jsme se 
hlavně na praktické záležitosti, tedy přímé popisy postupů. Máte-li bližší zájem dozvědět 
se, co se při vypalování vlastně děje, jak optické disky vypadají, s jakými disky je možné 
se na trhu setkat, můžete nahlédnout do některé z následujících publikací.

Jan Pecinovský, Josef Pecinovský, Vypalujeme DVD, druhé aktualizované vydání, Gra-
da 2008.

Jan Pecinovský, Vypalování CD, rady a postupy, Grada 2003.

Jan Pecinovský, Vypalujeme CD na počítači v rekordním čase, Grada 2003.

Taylor, Johnson, Crawford, Velký průvodce DVD, Grada 2007.

Komu je kniha určena
Tato kniha je určena všem, kdo chtějí vytvářet a vypalovat CD nebo DVD disky a jsou v této 
oblasti spíše začátečníky. Jste-li již zkušenými a dlouholetými uživateli počítače a znáte 
předchozí verze programového balíku Nero, jen těžko vám může přinést něco nového.

Znamená to, že tuto knihu mohou číst i ti, kteří s programem Nero nikdy nepracovali 
a nemají ani žádné zkušenosti s vypalováním

Co potřebujete, abyste mohli úspěšně číst tuto knihu
Potřebujete především počítač s vypalovací mechanikou CD/DVD RW. Tomu jsou také 
přizpůsobeny všechny obrázky v knize i celý text. Dále byste měli mít program Nero 
(buď krabicovou verzi, nebo stažený z internetu); pokud jej zatím nemáte, nevadí, v knize 
dostanete pokyny, jak jej získat. Budete ještě potřebovat několik prázdných (nejlépe pře-
pisovatelných) disků CD, eventuálně DVD, abyste mohli vše hned vyzkoušet, a dostatečné 
množství dat (datové soubory, videa, hudby atd.), abyste měli s čím experimentovat.

Znamená to, že vám doporučujeme, než se pustíte do práce s „ostrými“ daty, abyste si vše 
vyzkoušeli jen tak nanečisto na přepisovatelných discích. Nemáte tady co zkazit, přepi-
sovatelný disk lze kdykoli vymazat a můžete na něj znovu začít vypalovat. Ostatně my to 
při psaní naší knihy nedělali jinak. A že spotřeba byla úctyhodná!

Co obsahuje tato kniha
Je rozdělena do sedmi kapitol. 

Úvodní kapitola je teoretická a stručně v ní vysvětlujeme principy optického záznamu na 
disky, seznámíme vás s typy optických disků a metodami vypalování.

V druhé kapitole se dočtete o tom, co to vlastně je Nero, dovíte se, jak si tento program 
opatřit a jak jej nainstalovat. 

Třetí kapitola je věnována těm, co s vypalováním teprve začínají, čeká je tady totiž podrobný 
popis aplikací Nero StartSmart a Nero Express.

Čtvrtá kapitola velmi podrobně popisuje prakticky všechny postupy, které umožňuje klí-
čová aplikace celého programového balíku, Nero Burning ROM.

Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají klíčovými aplikacemi, znamená to, že zabírají takřka 
polovinu z celého rozsahu knihy. 

Úvod
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Pátá kapitola je věnována aplikacím, které na vypalování disků svým zaměřením přímo 
navazují. Dočtete se tedy o tom, jak vytvořit pro právě vypálené DVD potisky a obaly 
(Nero CoverDesigner), jak editovat zvukové soubory před vypálením (Nero WaveEditor), 
jak vytvořit celé hudební DVD (Nero SoundTrax), jak zálohovat svá data (Nero BackItUp) 
a jak převádět video na DVD (Nero Recode).

Šestá kapitola zahrnuje stručný popis tzv. technických aplikací, soustředěných pod sou-
hrnným názvem Nero Toolkit (například Nero DiscSpeed, Nero InfoTool atd.). 

Závěrečná kapitola nabízí stručný popis dalších aplikací programového balíku Nero, ať už 
to jsou mediální prohlížeče (Nero Home, Nero MediaHome), aplikace na editaci obrázků 
(Nero PhotoSnap) či videa (Nero Vision). 

Knihu uzavírá malý slovníček nově zaváděných pojmů.

Tato kniha ve stanoveném rozsahu nemůže plně popsat všechny mož-
nosti balíku aplikací Nero 8. Soustředili jsme se proto především na ty 
části programu, které se týkají vypalování disků nebo činností bezpro-
středně s ním souvisejících. O ostatních aplikacích najdete v knize jen 
stručnou zmínku, kterou je třeba brát za pouhý úvod do problematiky. 
Nakladatelství Grada vydá v roce 2008 další publikaci věnující se balí-
ku programů Nero pod názvem Digitální fotografie a Video  v Nero 8. 
V ní se budete moci podrobně seznámit s aplikacemi, které se zabývají 
úpravou fotografií a tvorbou digitálního videa, tedy především Nero 
PhotoSnap a Nero Vision. 

Co musí umět čtenář, který chce číst tuto knihu
Předpokládáme, že uživatel bude mít jisté znalosti. Tato kniha není určena k tomu, abychom 
čtenáře seznamovali se základy práce s počítačem. Proto očekáváme, že umíte:

 spouštět a ukončovat aplikace v systému Windows Vista nebo Windows XP.

 maximalizovat, minimalizovat a zavírat okna pomocí tlačítek v záhlaví okna nebo 
pomocí myši.

 přepínat mezi spuštěnými aplikacemi pomocí tlačítek na hlavním panelu Windows, 
stiskem klávesových zkratek Alt+Tab nebo Windows+Tab.

 manipulovat se soubory a složkami, což znamená, že zvládnete vytvořit novou 
složku, kopírovat soubory a složky mezi disky nebo složkami, 

 uložit dokument do souboru pomocí dialogového okna Uložit jako, právě tak 
umíte dokument otevřít.

Tato kniha je psána podle verze Nero Burning ROM 8.0.3.0; u dalších aplikací bývá verze 
odlišná. Pracovali jsme v prostředí operačního systému Windows Vista, což znamená, že 
v prostředí Windows XP se může konkrétní situace na některých obrázcích poněkud lišit, 
především v oknech pro otevření a uložení souboru.

Použité konvence a struktura knihy
Kniha je rozdělena do kapitol, které mají svoji vlastní strukturu. Pro snazší orientaci v knize 
jsou použity následující typografické prvky:

Tučně jsou označeny internetové adresy, názvy dialogových oken a příkazy z nabídek 
programů, např. Soubor → Otevřít.

Pro názvy kláves a klávesových zkratek jsou použity Kapitálky.

Kromě toho se v textu setkáte s množstvím ikonek, které označují jiné typy odstavců:

Po
známkaPo
známka

Úv
od

Úvod
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Tento symbol označuje odstavec, který rozšiřuje probíranou tematiku 
o nějakou zajímavost či výjimečnost. Poznámka není nezbytná k pocho-
pení dané problematiky, většinou upozorňuje na další používané termí-
ny označující stejnou skutečnost a prozrazuje další souvislosti.

Vykřičník upozorňuje na fakta, která byste měli určitě vědět, na situace, 
na něž byste měli dávat pozor, a na komplikace, se kterými se můžete 
při práci setkat.

Tento symbol upozorňuje na různé tipy a triky, kterými můžete zefek-
tivnit svoji práci. Nabízí tak nějaké usnadnění nebo tip, kterým si oproti 
standardnímu postupu můžete práci ulehčit.

Základní názvosloví
Abychom si v textu knihy vzájemně porozuměli, je třeba na tomto místě vysvětlit několik základ-
ních pojmů, protože v běžné praxi se většinou používá pro stejnou skutečnost jiný pojem.

 Ukazatel myši – grafický symbol ovládaný pohybem myši po podložce, též kurzor 
myši nebo myší kurzor. 

 Najetí – umístění ukazatele myši na objekt, kterým se bude uživatel dále zabývat.

 Klepnutí – stisknutí a následné uvolnění levého tlačítka myši; dříve kliknutí.

 Poklepání – dvojí rychlé stisknutí levého tlačítka myši, nutné například ke spuštění 
programu pomocí ikony; dříve dvojklik nebo dablklik.

 Stisk tlačítka – tlačítkem se zde rozumí grafický orámovaný objekt na obrazovce, 
ve kterém je umístěn text nebo piktogram. Tlačítko se stiskne najetím na objekt 
a následným klepnutím. Zpravidla se tak vyvolá akce.

 Zadání příkazu z nabídky – nabídka je lišta umístěná pod horním okrajem okna, 
příkaz se zadává klepnutím na název skupiny příkazů a dále na položku příkazu 
z rozbalené rolety.

 Místní nabídka – nabídka otevřená stiskem pravého tlačítka myši na objektu, jehož 
se má příkaz týkat. Příkaz se ale zadává stiskem levého tlačítka myši.

 Výběr – označená část textu, obrázku, dokumentu. Všechny další operace se budou 
týkat celého tohoto výběru, ale nikoli dalších objektů.  

 Klávesová zkratka – současný stisk dvou nebo více kláves, jedna z nich je přeřaďo-
vač Ctrl, Alt nebo Shift. Zapisuje se například Ctrl+S, což znamená, že je třeba 
nejdříve stisknout klávesu Ctrl, podržet, přidat stisk klávesy S a vše uvolnit.

 Ikona vers. Tlačítko. Ikonou se rozumí objekt na pracovní ploše Windows nebo 
v otevřeném okně, skládá se z piktogramu a popisku a je třeba ji aktivovat pokle-
páním; většinou se jejím prostřednictvím spouštějí aplikace. Tlačítko je zpravidla 
ohraničený objekt v aplikačním nebo dialogovém okně, k jeho aktivaci stačí jediné 
klepnutí a jeho prostřednictvím se vykoná určitý příkaz (naznačený popiskem nebo 
piktogramem) nebo otevře dialogové okno.

 Názvy tlačítek, které uvádíme v této knize, jsou shodné s popisky, které se zobrazí 
po najetí ukazatelem myši na tlačítko. Pokud některá tlačítka nedávají popisek 
(stává se to), uvádíme název tlačítka shodný s následující akcí, následně otevřeným 
dialogovým oknem nebo výrazem vyplývajícím z kontextu; v každém případě se 
pokoušíme umístění tohoto tlačítka lokalizovat pomocí obrázku.

Po
známkaPo
známka

Up
ozorněníUp
ozornění

TipTip

Úvod
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Přestože jsme si řekli, že se budeme zabývat převážně praktickými činnostmi ohledně 
vypalování, trocha teorie je pro správné pochopení všech procesů nezbytná, a když ne 
nezbytná, tak rozhodně není na škodu. Nejdříve zabrousíme trochu do historie a řekneme 
si, jak optické disky přicházely na svět.

1.1 Trocha historie
Prvotní myšlenka vzniku kompaktního disku pochází z hlavy nizozemského vědce Klas-
se Campaana, a to z roku 1969. V průběhu sedmdesátých let byl firmami Philips a Sony 
vytvořen kompletní standard kompaktního disku (dále jen CD), včetně specifikací, jakými 
jsou typ materiálu médií, vlnová délka světla čtecího laserového paprsku a všech dalších 
myslitelných věcí. Původní myšlenkou pro tvorbu kompaktního disku byla potřeba nahradit 
nespolehlivé gramofonové desky a audiokazety. Z toho důvodu měla být maximální délka 
uloženého záznamu ekvivalentem 60 minut, ale říká se, že firma Sony si prosadila délku 
74 minut, aby se na jeden disk vešla celá Beethovenova Devátá symfonie.

Teorie vypalování

1.
1.
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1.1 Trocha historie
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Kompaktní disky CD se dostaly na trh v roce 1982, a to jako nosiče zvukového záznamu.

Přibližně v témže roce se začaly na trhu objevovat první osobní počítače – PC (z anglického 
Personal Computer). Jen pro zajímavost, první PC od IBM vznikl v roce 1981 a operační 
systém Microsoft MS-DOS k němu byl dodáván zdarma.

V této době byla kapacita CD pro počítač zcela neuvěřitelná, jelikož první počítače měly 
kolem 64 kB operační paměti a o pevných discích si mohly nechat jen zdát, všechna data 
byla ukládána na disketách. Kapacita disket používaných v té době byla kolem 360–720 kB, 
což znamená, že na jeden CD o kapacitě 700 MB by se vešlo zhruba 1 000 disket. 

Jak ale vývoj osobních počítačů pokračoval, začalo být zřejmé, že disketa svou kapacitou 
nebude stačit. V roce 1985 se objevily první CD-ROM mechaniky pro osobní počítače. 
Zkratka CD-ROM znamená Compact disc-Read Only Memory, což se dá volně přeložit 
jako Kompaktní disk – pouze pro čtení. Z názvu tedy vyplývá, že první kompaktní disky 
se daly na počítačích pouze číst.

Nedlouho nato, začátkem devadesátých let, se objevily první mechaniky určené i pro zápis 
a přepis kompaktních disků. Cena těchto mechanik byla zcela nehorázná, stály kolem 
300 000 Kč a bylo je možné připojit pouze na drahé SCSI rozhraní. Naštěstí začala cena 
vypalovacích mechanik klesat a v průběhu devadesátých let se staly dostupné i běžným 
smrtelníkům.

Uvedením CD do praxe došlo takřka k pohřbení audiokazet. Stále ale existovaly videopás-
ky, které trpěly stejnými neduhy jako audiokazety. Proto se v průběhu 90. let minulého 
století objevily disky DVD. DVD je zkratka z anglického Digital Versatile Disc, což znamená 
digitální univerzální disk. Původní zkratka znamenala Digital Video Disc, ale ještě před 
uvedením disků na trh bylo jasné, že se použijí nejen pro záznam videa, ale i pro záznam 
počítačových dat. 

DVD přináší oproti CD značné navýšení kapacity, a sice ze 700 MB na 4,7 GB až 8,5 GB, 
případně i více. Důvody pro zvětšení kapacity oproti CD jsou dva. Prvním z nich je použití 
jiného laserového paprsku, který dokáže pracovat s většími detaily. Druhým důvodem 
je schopnost ukládat data na DVD ve dvou vrstvách a podobně jako na gramofonovou 
desku z obou stran disku. 

Zatímco disky se dvěma vrstvami se užívají hojně, oboustranná média se používají zcela 
výjimečně, například jako přílohy k časopisům.

Podobně jako CD, tak i DVD nejprve vznikly v podobě disků, které bylo možné pouze 
číst, ale nebylo možné na ně zapisovat. Avšak se vzrůstajícím objemem dat, které uživatelé 
počítačů produkují, bylo jisté, že zapisovatelné DVD disky budou potřebné. Vyskytl se 
ale jeden problém. Na rozdíl od CD, které existují pouze v jediné zapisovatelné podobě, 
nazývané CD–R, nedošlo ke shodě mezi velkými výrobci optických médií, a tak vznikly 
celkem tři formáty zapisovatelných anebo přepisovatelných disků. Jsou to DVD–R, DVD+R 
a DVD-RAM. 

První vypalovací DVD mechaniky měly vždy určeno, který typ disků dovedou vypálit. 
Časem výrobci vypalovacích mechanik dokázali vytvořit zařízení, která dovedou vypalovat 
všechny myslitelné formáty CD a DVD. V současnosti snad každá prodávaná vypalovací 
mechanika umí vypalovat jak na CD, tak i na DVD–R a DVD+R. Velké množství mechanik 
dokáže pracovat i s disky DVD-RAM. O tom, jaký je mezi disky rozdíl, si povíme až později 
v kapitole pojednávající o discích.

V současné době jsou na vzestupu nové typy médií. Jsou to disky, které využívají pro záznam 
laserový paprsek modré barvy, který má kratší vlnovou délku než paprsek využívaný pro 
DVD. Bohužel, podobně jako u DVD, i u modrolaserových disků existují dva formáty. Jeden 

1. Teorie vypalování
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z nich je nazvaný Blu-ray (opravdu je to Blu, i když anglicky se modrý řekne blue) a druhý 
HD-DVD. Disky mají celkem podobné parametry, detaily si povíme později. Uživatelé však 
jistě přivítají, že společnost Toshiba, která je hlavním protagonistou HD-DVD disků, koncem 
února 2008 oznámila, že končí s vývojem HD-DVD. Pro zákazníka to znamená, že nejspíše 
zůstane jeden formát, a to Blu-ray, jehož hlavním zástupcem je společnost Sony. 

Situace však není úplně jednoduchá. HD-DVD může nad vodou udržet skutečnost, že 
Microsoft ke svým herním zařízením Xbox 360 zvolil jako médium právě HD-DVD . Naštěs-
tí je však HD-DVD pouze volitelné příslušenství, standardně je součástí Xboxu 360 DVD 
mechanika. A zdá, že Microsoftu je to celkem jedno, protože ke správnému fungování 
Xboxu, jakožto herního zařízení, není HD-DVD mechanika potřeba. Poškozeni jsou pouze 
ti uživatelé, kteří si mechaniku za nemalé peníze pořídili a nyní jim bude k ničemu.

Jen pro zajímavost, když bylo v Japonsku oznámeno, že HD-DVD končí, 
tak všechny velké japonské obchodní řetězce nabídly zákazníkům, kteří 
si koupili HD-DVD přehrávač, bezplatnou výměnu za zařízení přehrá-
vající Blu-ray disky. Zákazník musí pouze doplatit rozdíl v ceně, stojí-li 
Blu-ray přehrávač více, než stál přehrávač HD-DVD. Snad se jednou 
i v našich krajích dočkáme podobné péče o zákazníka.

Nyní se přesuneme z říše faktů do říše spekulací. Podpora HD-DVD Microsoftem byla 
nejspíše od začátku pouhým gestem, které mělo za cíl přivábit zákazníky ke koupi 
HD-DVD přehrávačů. Formát Blu-ray měl od svého začátku silnější podporu filmových 
studií a Microsoft chtěl nastolit větší rovnováhu. Dle prohlášení Billa Gatese jsou nejspíše 
Blu-ray disky posledním optickým médiem pro PC. Ptáte se, co je nahradí? Nejspíše 
přenos videa na objednávku internetem. A data se budou zálohovat na externí datová 
úložiště, jaká jsou již dnes poskytována například Googlem, ale i Microsoftem.

Posledním odstavcem jsme se plynule přenesli ze současnosti do budoucnosti. Možná se 
stane, že disky Blu-ray budou opravdu posledním optickým médiem. Skutečnost však může 
být úplně jiná. Pravda je taková, že prohlášení Microsoftu nelze brát na lehkou váhu, ale 
historie ukazuje, že i Microsoft se někdy plete. Nechme se překvapit.

1.2 Jednotky používané pro záznam 
 digitálních informací
Možná se nyní ptáte, proč věnovat část knihy jednotkám, které se používají pro záznam 
informace. Však jsou notoricky známé. Opak je pravdou, kolem jednotek informace panuje 
neskutečný zmatek. Nyní si popíšeme, jak k tomu zmatku došlo.

Základní jednotkou informace je jeden bit. Jeden bit může nabývat číselné hodnoty 
0 nebo 1. Dáte-li dva bity za sebe, mohou mít následující podobu: 00, 01, 10 a 11, což 
jsou celkem čtyři kombinace. Tři bity již mají celkem osm kombinací a tak to jde dál, až 
se dostaneme k osmi bitům, které tvoří jeden byte. Jeden byte může reprezentovat číslo 
0–255, má tedy celkem 256 kombinací. Dva byty mají 65 536 kombinací, což se rovná 
256 × 256. Až sem je vše celkem jasné a přehledné.

Problém nastává v jednotkách, které jsou řádově větší než byte. První takovou je jeden 
kilobyte (kB). Když se zeptáte, kolik má jeden kB bytů, většina lidí, kteří používají počítač 
delší dobu, vám odpoví, že jeden kB má 1 024 bytů. Jeden megabyte, tedy přibližně milion 
bytů, má 1024×1024 bytů, což je 1 048 576. A tak to jde dále. 
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Pravda je ale taková, že v odstavci výše je většina tvrzení od roku 1998 špatná. V roce 
1998 začala v celém světě platit nová norma, u nás známá pod číslem ČSN IEC 60027−2, 
která jasně specifikuje, že násobky jednotek informací musí odpovídat i jiným násobkům 
ostatních fyzikálních veličin v soustavě SI. Proto bylo standardizováno, že jeden kilobyte 
musí mít 1 000 bytů, jeden megabyte 1 000 000 atd. Co však udělat se starými jednotkami, 
které jsou také stále potřeba? Těmto jednotkám byly přiřazeny jiné přípony. Jeden kilobyte 
(kB) je tedy 1 000 bytů, 1 024 bytů se značí jako jeden kibibyte, značka je KiB. Podobně 
to platí i u dalších jednotek, jejich seznam najdete v tabulce 1.1.

Jednotka Značka Počet Bytů

Kilobyte kB 1 000

Kibibyte KiB 1 024

Megabyte MB 1 000 000

Mebibyte MiB 1 048 576

Gigabyte GB 1 000 000 000

Gibibyte GiB 1 073 741 824

Terabyte TB 1 000 000 000 000

Tebibyte TiB 1 099 511 627 776

Tabulka 1.1: Přehled jednotek

Aby to však nebylo tak jednoduché, kupříkladu Microsoft i jiné velké firmy normu IEC 
60027−2 zcela ignorují. Stále pracují s tím, že jeden kilobyte má 1 024 bytů. Uživatel tak 
vůbec nemůže tušit, jakou má jaké médium ve skutečnosti kapacitu. Jako příklad si uve-
deme jednovrstvý disk DVD, který má kapacitu přibližně 4 700 000 000 bytů, tedy 4,7 GB 
anebo 4,3 GiB. Podíváte-li se na obrázek 1.1, na kterém je okno vlastností DVD, všimněte 
si, že informace o kapacitě disku je podána chybně, jelikož skutečná kapacita je 4,35 GiB 
a ne 4,35 GB, jak je uvedeno v okně.

Obrázek 1.1: Vlastnosti disku DVD – jednotky jsou uvedeny chybně

1. Teorie vypalování
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Z výše popsaných důvodů dochází často ke zmatkům a nedorozuměním. Jako další pří-
klad stačí uvést pevný disk, který má kapacitu 500 GB, avšak Windows zobrazí kapacitu 
465,6 GB. Mnoho uživatelů se pak diví, že jimi zakoupený pevný disk má přibližně o 35 GB 
menší kapacitu, než udává výrobce. Nemá, Windows pouze špatně zobrazují jednotky, 
disk má kapacitu 500 GB anebo 465,6 GiB, nikdy však 465,6 GB!

Nesrovnalost v používaných jednotkách je tedy důvodem mnoha nepřesností a omylů. 
Celkem dlouhou dobu jsme přemýšleli, zda v této knize uvést všechny jednotky na správ-
nou míru, ale nakonec jsme dospěli k závěru, že by to bylo spíše na škodu než k užitku. 
Jednotky v textu by neodpovídaly jednotkám zobrazovaným na obrázcích, což by mohlo 
vést k ještě větším zmatkům.

Je tedy nutné se smířit s tím, že uživatel počítače si takřka nikdy nemůže být jist, zda daná 
aplikace správně používá jednotky informace. Naštěstí si všechny programy včetně Nera 
správnost jednotek hlídají. V Neru není možné na disk vypálit více dat a pokusit se tak 
překročit danou kapacitu disku. Proto můžete do jisté míry zmatek kolem jednotek pustit 
z hlavy a spolehnout se na správnost veškerého softwaru.

1.3 Fyzický formát disků 
Nyní si povíme něco o formátech disku. Tento pojem může zahrnovat buďto formát logic-
ký, anebo fyzický. Fyzický formát udává skutečné rozměry disku, kdežto formát logický 
určuje, jakým způsobem jsou data na disku uložena. 

Co se týče formátu fyzického, je to celkem jednoduché. Disky CD, DVD i Blu-ray mají 
standardně stejnou velikost. Jedná se o disk, který má průměr 120 mm a tloušťku 1,2 mm. 
Uprostřed disku je kruhový otvor o průměru 15 mm. Tento otvor slouží pro uchycení média 
v optických mechanikách.

Mimo disky o průměru 120 mm existují i disky menších rozměrů, většinou 80 mm. Tyto 
disky se používají pro záznam v přenosných zařízeních, většinou ve videokamerách. 

Mimo standardních „kulatých“ disků existují i disky jiných tvarů, napří-
klad v podobě vizitky.

Na kompaktní disk jsou data vždy uložena pouze z jedné strany. Disky DVD, Blu-ray 
a HD-DVD umožňují ukládání dat do dvou vrstev a navíc z obou stran média. První 
vrstva na disku je poloprůhledná a laserový paprsek přeostřuje z jedné vrstvy na druhou. 
Oboustranné disky se moc nepoužívají, zato dvouvrstvé se využívají hodně, hlavně jako 
lisovaná média. Lisované disky jsou takové, které obsahují data již z výroby a nedá se na 
ně vypalovat. Jsou to tedy všechny disky, které se dají zakoupit v obchodech, ať už jsou 
na nich uloženy filmy, hudba, hry nebo jiný software. Stejně tak u příloh časopisů se jedná 
o lisované disky.

Možná jste si při sledování filmu někdy všimli, že přibližně v polovině 
filmu dochází k jeho pozastavení cca na půl vteřiny. To je právě oka-
mžik, kdy čtecí paprsek přechází z jedné vrstvy na druhou.
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