
 

Ismétlés – lássuk, mit tanultunk meg eddig a számítógép összetevőiről. 

Figyeljétek meg az ábrát. Próbáljátok elmondani saját szavaitokkal, mi 

a feladata a processzornak, memóriának, perifériáknak és háttértáraknak.  

 

 

A mai lecke során a háttértárak fajtáiról fogunk tanulni.  

o A háttértárolók a memóriához hasonlóan adatokat és programokat 

tárolnak.  

o A különbség az, hogy a memóriában az éppen használt adatok és 

programok tárolódnak, a számítógép kikapacsolása után elvesznek.  

o A háttértárak ezzel szemben sok adatot és programot képesek tárolni a 

számítógép kikapcsolása után is. 

o Hasonló módon működnek a mobiltelefonok is. Például, ha készítettél egy 

fényképet a telefonoddal, az a memóriakártyára kerül, ott tárolod, hogy 

később is meg tudd nézni. Ha azt a fényképet aztán módosítod, pl. rajzolsz 

rá valamit egy program segítségével, vagy levágsz róla egy darabot – a 

munka folyamata során a fényképet a memória őrzi, amíg el nem mented 

a memóriakártyára. Ha nem mentenéd el, elveszne a módosítás.  

o Amikor suliban a Word szövegszerkesztőben dolgozunk, amíg el nem 

végzed az első mentést, a szövegedet csak a memória tárolja. Bár a Word 



 

képes biztonsági mentésre, előfordulhat, hogy ha véletlenül kikapcsolódik 

a számítógép, elveszik a munkád. 

o Miután elmentetted, háttértárolóra kerül, azaz a számítógép 

merevlemezére (harddisk). Innen már csak akkor tűnhet el, ha 

szándékosan kitörlöd.  

A háttértárak fajtái: 

Papíralapú – lyukkártya, lyukszalag – nagyon régiek, nem használatosak már. 

Mágneses – a jelek mágneses úton kerülnek rá. Ilyen pl. a floppy – ma már 

nem használatos, és a harddisk – más szóval merevlemez, vagy winchester. A 

merevlemezre rengeteg adat fér, és gyors is. A számítógép belsejében 

található, de létezik külső harddisk is, mely USB kábellel csatlakoztatható a 

számítógéphez. 

 

Optikai – optikai háttértárak közé tartozik a CD. Megkülönböztetünk CD-R és 

CD-RW lemezeket. A CD-R –re csak egyszer írhatunk adatot, a CD-RW 

törölhető és újraírható. Ide tartozik a DVD és a BlueRay is, melyekre több adat 

fér, mint a CD-re. 

Elektronikus – az elektronikus háttértárak ma a legelterjedtebbek. Ide 

tartozik a pendrive (USB kulcs) és a memóriakártyák. Nagyon praktikusak, 

mivel kicsik, sok adat fér rájuk. 

 

Feladat: 

1. Sorolj fel olyan eszközöket, melyekben az adatok tárolására 

memóriakártyát használhatunk. Keresd meg az interneten a 

memóriakártyák (SD káryta) típusait. 

2. Állapítsd meg a CD, DVD, BlueRay kapacitását, azaz hány MB, GB adat fér 

rá. 


