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Co słu�y do przenoszenia danych mi�dzy 

komputerami, kiedy sie� zawiedzie albo wcale jej nie 
ma? Dyskietka. Dyskietka??! 

Dwana�cie lat temu przeci�tny komputer miał dwa 
megabajty RAM i 40MB dysku twardego. Był 
wyposa�ony w nap�d dyskietek 1,44MB. To była 
rozs�dna proporcja.  
Dzi� jego wnuk ma stukrotnie wi�cej RAM i tysi�ckrotnie 
wi�kszy dysk. Kto dzi� jeszcze pami�ta dyskietki 
1.44MB!? Za małe, zawodne, produkowane s� jeszcze 
tylko na chi�skiej prowincji; nie gwarantuj�, i� w tydzie� 
po zapisaniu pozwol� si� odczyta�. S� u�ywane 
jeszcze tylko w krajach bardzo przywi�zanych do 
tradycji, takich jak np. Polska. 
 

Wymie�my najpopularniejsze alternatywne dla 
dyskietki metody przechowywania danych: 
 
1. NAGRYWARKA CD/CDRW. 

Ogólnie znane urz�dzenie. Uniwersalne, bo 
wi�kszo�� komputerów ma czytniki CD. Dla 
porz�dku nale�y przypomnie�, �e ju� nie jest drogie 
(Grudzie� 2002r. - poni�ej 300 zł brutto), �e na 
dysku MiniCD o rozmiarach dyskietki 3,5 cala 
mo�na zmie�ci� 200 MB danych. Koszt dyskietek 
o pojemno�ci jednej płytki CD jest wi�kszy od całej 
nagrywarki! 

2. PEN USB. 
Niesłusznie mało jeszcze w Polsce 
rozpowszechniona pami�� FlashROM o pojemno�ci 
od 32MB do 1GB, w obudowie wielko�ci krótkiego 
grubego pióra, gotowa do pracy natychmiast po 
wło�eniu do portu USB. W Windows Me, 2000 i XP 
nie wymaga �adnych sterowników, Trwało�� 
danych stuprocentowa, szybko�� zapisu i odczytu o 
rz�d wielko�ci wi�ksza ni� dyskietki. Ceny spadaj� 
stale. (Grudzie� 2002 - 175 zł brutto za Pen 64MB, 
co daje cen� 1MB zaledwie dwukrotnie wy�sz� ni� 
dobre dyskietki 3,5 cala). Pen na rys. 1 ma osiem 
centymetrów długo�ci i pojemno�� 128 MB (czyli 
osiemdziesi�ciu dyskietek). 

 
 
Rys. 1. Pen USB. 

 
3. OBRAZ DYSKIETKI. 

No wła�nie. Wiem. Czasem trudno zrezygnowa� 
z dyskietki. Komputer mo�e nie mie� karty 
sieciowej, nap�du CD ani portu USB. Wtedy zwykle 
ma nap�d dyskietek. W przypadku awarii systemu 
albo bliskiego spotkania z wirusem trzeba czasem 
załadowa� system z dyskietki. Wtedy jednak zwykle 
okazuje si�, �e z pieczołowicie przechowywanych 
dyskietek systemowych połowa przestała działa�, 
a reszta zawiera bł�dy. Jak zabezpieczy� 
zawarto�� cennych dyskietek, zwłaszcza tzw. 
dyskietek startowych, których przecie� nie da 
si� skopiowa� na dysk? Sk�d wzi�� nowe, je�eli 
stare przestały działa�? 

Z pomoc� przychodzi nam tzw. obraz 
dyskietki.  

Je�eli potrzebujemy standardowej dyskietki 
startowej, w Internecie znajdziemy obrazy 
dyskietek startowych wszelkich wersji Windows 
i DOSów (równie� tych darmowych) w wersjach 
wykonywalnych (włó� dyskietk� do nap�du, 
uruchom program, poczekaj, gotowe), z obsług� 
CD, sieci i innych.  

Je�eli chcemy przechowa� na dysku obraz 
posiadanej dyskietki w pliku, z którego potem 
w dowolnym momencie b�dziemy mogli 
odtworzy� dokładn� kopi� fizyczn� oryginału, 
potrzebny b�dzie stosowny program. Plik obrazu 
ma zwykle rozszerzenie .IMG i wielko�� dyskietki. 
Istnieje te� format obrazu skompresowanego .IMZ 
(daj�cy kilkakrotnie mniejsze pliki). U�ytkownicy 
systemów UNIXowych maj� do dyspozycji 
polecenie dd, które załatwia cał� spraw�. 
U�ytkownicy DOSa i Windows znajd� 
w Internecie sporo ró�nej jako�ci programów, 
spo�ród którego chciałbym wyró�ni� dwa. 
o WinImage. Znakomity program dla Windows. 

Prosty w obsłudze, istnieje w spolszczonej 
wersji; obsługuje ró�ne formaty obrazów, 
pozwala z nich wybiera� pojedyncze pliki – jak 
z „�ywych” dyskietek. Niestety za darmo mo�na 
go u�ywa� tylko przez trzydzie�ci dni. Poniewa� 
nie chodzi o kolejne dni, ograniczenie jest mało 
dotkliwe dla sporadycznych u�ytkowników. 

o DiskImage. Pi�kny w swojej prostocie program 
DOSowy (ale działaj�cy w �rodowisku 
Windows, z semigraficznym interface’m 
i obsług� myszy). Potrafi tylko zapisa� obraz 
dyskietki do pliku o wybranej lokalizacji i nazwie 
(F2) oraz odtworzy� z wybranego obrazu 
dyskietk� (F3). Jest za to zupełnie darmowy 
i male�ki (jeden plik, 83kB). 

 
Wymienione programy, �ródła obrazów dyskietek 
(i wi�cej) mo�na znale�� u mnie 
(http://hojnacki.net/niezb/dyskietki.html). 

Zanim Twoja dyskietka umrze, zapisz na zawsze 
jej OBRAZ w swojej PAMI�CI. 
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