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Y›ld›z Tak›m›

Böyle Çal›ﬂ›r...
Dünya d›ﬂ›ndan canl›lar insanlara ait bir bilgisayar
CD’si bulsalard›, içindeki bilgileri çözmeleri acaba ne
kadar zaman al›rd›? Herhalde, yanlar›nda CD’yi okuyacak bilgisayarlar olmadan iﬂleri oldukça uzun sürerdi.
Plastik bir diskin içinde filmlerin, müzik parçalar›n›n ve
yüzlerce doküman›n saklanabiliyor olmas›, ilk bak›ﬂta
mucizevi birﬂeymiﬂ gibi gelebilir. Fakat CD’leri milyarlarca 1 ve 0’dan oluﬂan veri y›¤›nlar›, bilgisayarlar› da
bu veri y›¤›nlar›n› çözen ﬂifre çözücü kitaplar olarak
görmeye baﬂlarsak, olay› daha iyi kavram›ﬂ oluruz.
CD’ler ve daha yüksek kapasiteleriyle DVD’ler, taﬂ›nabilir olmalar›, düﬂük maliyetleri ve yüksek miktarda veriyi güvenilir ﬂekilde saklayabilmeleriyle günümüzde
çok yayg›n ﬂekilde kullan›l›yorlar.

Bir CD’nin Anatomisi
Standart CD’ler 12 cm çap›nda ve yaklaﬂ›k 1,2 mm kal›nl›¤›nda üretiliyor. CD üzerine yaz›lm›ﬂ veri, diskin
merkezinden d›ﬂar›ya do¤ru spiral biçiminde uzanan
tek bir izden oluﬂuyor. Bu veri izi, 0,5 mikron (bir mikron, bir metrenin milyonda biri büyüklükte) geniﬂli¤inde ve hemen yan›ndaki iz çizgisinden uzakl›¤› da
1,6 mikron kadar. Spiral biçiminde uzanan bu veri izini, ip gibi açmay› baﬂarabilseydik bu ip, yaklaﬂ›k 5 km
uzunlu¤unda olurdu.
CD’yi oluﬂturan malzemelerden hacimsel olarak en
fazla orana sahip olan, polikarbonat plastik (iﬂlenmesi ve kal›planmas› kolay bir tür plastik). Diskin katman
olarak uzanan bu yüzeyi üzerine, üretim s›ras›nda
kimi yerlerde çukur, kimi yerlerde tepelerden oluﬂan
veri izi bas›l›yor. Daha sonra disk aﬂa¤›dan yukar›ya
do¤ru s›ras›yla, aluminyum ve ince akrilik koruyucu
Sekil 1. Bir CD’nin fiziki yap›s›
Etiket

Akrilik

tabakayla kaplan›yor (ﬁekil 1). En üste de etiket olarak kullan›lan k›s›m bas›l›yor.

Hassas Teknoloji
Diskteki verileri oluﬂturan tepeler, dolay›s›yla da çukurlar, daha önce de söyledi¤imiz gibi 0,5 mikron geniﬂli¤inde oluyor. Tepelerin yüksekli¤iyse, nanometre (bir
nanometre, metrenin milyarda biri büyüklükte) boyutunda. Bu verilerden de anlaﬂ›laca¤› üzere CD’yi okuyacak lazerin çok yüksek duyarl›l›kla çal›ﬂmas› gerekiyor.
Günümüzde CD sürücülerin dönüﬂ h›z›, saniyede
5000 devire kadar ulaﬂabiliyor. ﬁekil 2’de görüldü¤ü
gibi disk döndükçe, CD üzerindeki tepeciklere odaklanan lazer, bu izleri okuyarak say›sal sinyale çeviriyor.
Çukurlardan ve tepelerden yans›yan lazer, optik okuyucu üzerinde iki farkl› sinyal oluﬂturuyor. Bu sinyallerin kombinasyonu CD’lerin bilgisayar taraf›ndan anlaﬂ›labilmesini sa¤l›yor.

CD
Üzerindeki
‹zler

Okunan Veri
Çukursa
Yollanan Sinyal
Yollanan
Veri Bloklar›

Lazer Optik
Kafas› Okuyucu

CD
Üzerindeki
‹zler

Okunan Veri
Tepeyse
Yollanan Sinyal

CD’si
Müzik

Say›sal
Analog
Çevirici

Veri C
D’si

Optik
Lazer Okuyucu
Kafas›

ﬁekil 2. CD sürücü üzerindeki lazer kafa, CD üzerindeki çukur ve
tepeleri okuyarak dijital bir veri y›¤›n› oluﬂturuyor. Bu say›sal veri y›¤›n›, okunan Müzik CD’siyse analog çevirici ile ses dalgalar›na dönüﬂtürülür. E¤er söz konusu olan, veri CD’si ise yollanan
veri y›¤›n› bilgisayar taraf›ndan iﬂleniyor.

Basitçe anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z bu mekanizma asl›nda
oldukça zorlu mühendislik sorunlar› içeriyor. Örne¤in,
lazer okuyucu kafa, içeriden d›ﬂar›ya do¤ru hareket
ettikçe diskte birim saniyede takip etti¤i çizginin uzunlu¤u da büyüyor. Dolay›s›yla birim saniyede okunan
veri miktar›n› sabit tutmak üzere kafan›n yavaﬂlamas›
gerekiyor. Standart d›ﬂ› CD’ler ve CD üzerindeki fiziki
bozukluklar› da düﬂünürsek, CD sürücülerimiz asl›nda
üzerlerinde geliﬂmiﬂ bir teknolojiyi bar›nd›r›yorlar.

Aluminyum

1.2 mm

CD’yi oluﬂturan malzemeler

CD Üzerindeki Veri ‹zleri
0.5
Mikron

0.5
Mikron
1.6
Mikron

Korkut Demirbaﬂ
Kaynaklar:
www.howstuffworks.com/cd.htm
http://www.pcworld.idg.com.au/index.php/id;66996414
http://www.pantherproducts.co.uk/Articles/Storage/cdburner.shtml
CD Üzerindeki Verilerin Okuma ve
Yazma Yönü

