
Przykładowe nośniki pamięci masowej 

Karta perforowana (dziurkowana) 
 – (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) – 
poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego 
odczytu światłem lasera optycznego. Dzięki dużej pojemności, niezawodności 
i niskiej cenie, CD-ROM stał się popularnym nośnikiem danych. 
Płyta kompaktowa została opracowana pod koniec lat 70. Jej pierwotnym 
zastosowaniem był zapis dźwięku, adaptacja do innych zastosowań nastąpiła 
później. 
 
Dyskietka 
 – (ang. Digital Versatile Disc) czyli Cyfrowy dysk ogólnego przeznaczenia) – 
optyczny nośnik danych, podobny do CD-ROM, lecz pozwalający osiągać większe 
pojemności poprzez większą gęstość zapisu.  
Format DVD powstał w celu cyfrowego zapisu materiałów wideo, jednak rosnące 
zapotrzebowanie przemysłu komputerowego na nośniki o większej pojemności 
sprawił, że stał się formatem uniwersalnym. Dzięki cieńszej wiązce światła lasera 
możliwe stało się umieszczenie na płytach wielkości krążka CD większej ilości 
gęściej upakowanych ścieżek. 
 
Płyta CD (płyta kompaktowa) 
 – (ang. Flash Disk, Finger Disk, Massive Storage Device) – urządzenie o pojemności 
od 32 MB do  512 GB, a nawet 1 TB, przystosowane do łączenia z komputerem 
najczęściej przez złącze USB. Używane do przenoszenia danych między 
komputerami. Nie wymaga specjalnego napędu jak np. płyta CD. 
 
Twardy dysk 
 – (ang. floppy disk) – przenośny nośnik magnetyczny (jeszcze do niedawna 
w użyciu), o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt jak i zapis 
danych. 
Najpowszechniej używane były dyskietki 3,5 calowe HD (High Density) o pojemności 
1.44 MB. Dyskietka taka składała się z twardej plastikowej obudowy z otworem 
dostępowym do nośnika zasuwanym metalową lub plastikową zasuwką.  
 
Płyta DVD 
 – (ang. hard disk drive) – typ pamięci masowej, w którym do przechowywania 
danych wykorzystywany jest nośnik magnetyczny. Nazwa twardy dysk powstała 
w celu odróżnienia tego typu urządzeń od tzw. miękkich dysków, czyli dyskietek, 
w których nośnik magnetyczny naniesiono na elastyczne podłoże, a nie jak w dysku 
twardym na sztywne. Pojemność twardych dysków wynosi do 16 TB. Współcześnie 
dyski kilkusetmegabajtowe lub mniejsze w komputerach osobistych należą do 
rzadkości.  
 
Urządzenie pendrive 
 – była jednym z pierwszych nośników danych. Wykonywana była z cienkiej tektury. 
Zapis informacji polegał na wycinaniu w niej małych otworków. 
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