
Háttértárolók



Adatrögzítés módja

- mágneses

- optikai

- memória alapú

lemezes

szalagos

A háttértáraknak két része van:

-meghajtó (pl. DVD-rom)

- adathordozó (pl. DVD lemez) 

A háttértárolók nagymennyiségű adat tárolását valósítják meg,

„korlátlan” időre, a gép kikapcsolt állapota alatt is.



Egy háttértároló fontos jellemzője a hozzáférési idő, azaz

mennyi idő szükséges egy írási olvasási művelethez.

Továbbá fontos jellemző a kapacitás, azaz mennyi adat fér az

adathordozóra.

8 bit = 1 bájt (B)

1024 bájt = 1 kilobájt (kB)

1024 kB = 1 megabájt (MB)

1024 MB = 1 gigabájt (GB)

1024 GB = 1 terabájt (TB)

1024 TB = 1 petabájt (PB)



1 karakter 1 byte

1 oldal = kb. 40 sor

80 betű

1 oldal tehát = 40x80 = 3200 betű, azaz 3200 bájt

Egy átlagos könyv kb. 300 oldal

1 oldal 3200 bájt, 300 oldal 3200 x 300 bájt, azaz 960.000 bájt.

960.000 bájt = 937,5 kB = 0,9155 MB = 0,00089406 GB

Egy átlagos winchester 500 GB, azaz egy winchesterre

kb. 500:0,00089406 = 559.240 könyv tartalma fér rá.



A lemezt két oldalról az író-olvasó fej fogja közre.

Az adatok a lemez forgása közben a lemez mindkét oldalára 

íródnak.

író-olvasó fej

író-olvasó fej

A lemez fizikai felépítése

Minden szektorra 512 bájt fér.

Ha ismerjük a sávok és

szektorok számát, a lemez

kapacitása könnyen kiszámít-

ható.

512 B * szektorok * sávok * 2 (oldal)

Sáv (track)(egy teljes kör)

Szektor
(A kör egy szelete)

Szektor
(A kör egy szelete)



A lemez logikai felépítése:

• Betöltő rekord (Boot rekord) - Itt találhatók a rendszerindító állományok

• Gyökérkatalógus (Root directory) – A lemez tartalomjegyzéke

• FAT (File Allocation Table) Állomány elhelyezkedési táblázat – a szabad 

és foglalt lemezterületek táblázata, továbbá mi hol található?

• Adatterület – ide másolhatjuk állományainkat

0. sáv

Sáv (track)

Szektor

Szektor



F.D.D. – Floppy Disk Drive

Hajlékony lemez meghajtó

Ma már nem használjuk!

Hajlékony lemez



H.D.D – Hard Disk Drive - Merevlemez meghajtó

Az adathordozó és a meghajtó kompakt egységben van a gépben. A

lemez a meghajtóból nem vehető ki. Nagy kapacitás, nagy sebesség

jellemzi. A nagyobb kapacitást úgy érik el, hogy több lemezt

helyeznek el egymás felé.



Cilinder:

Az egymás alatt elhelyezkedő azonos sorszámú 

sávok cilindert, azaz hengert alkotnak.

Mai winchester kapacitás 2-3 TB?



Az SSD vincseszter („merevlemez”) memória alapú 

háttértároló. A legmodernebb és leggyorsabb változata, az 

alaplapra szerelhető NVME háttértár. (jobb alsó sarok)

Sokkal gyorsabbak és kisebbek, mint a korábbi H.D.D.. Nem 

tartalmaz mozgó alkatrészeket sem.

NVME M.2



O.D.D – Optical Disk Drive - Optikai meghajtó

Optikai háttértár, az adatokat lézersugár olvassa le a lemezről. A lemezen

mélyedések ún. pit-ek találhatóak amelyek máshogy törik meg a

lézersugarat. Ezt érzékeli az olvasó. Az adatok csigavonalban vannak

rögzítve belülről kifelé.
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A CD kapacitása 700... – Megabyte

Jelölések:

CD-R: egyszer írható lemez

CD-RW: írható és törölhető lemez

DVD-rom: hasonló a CD-hez de a kapacitás jóval nagyobb ~4,7 gigabájt

Újabb technológia a Blu-Ray (kék sugár) több gigabájtos kapacitás.



Blu-Ray

Kapacitás: 25 GB

DVD

kapacitások

4,7;    9,4;    18,8 GB



Mágneses háttértárolók:

- Hajlékony lemez meghajtó (Floppy Disk Drive)

- Merevlemez meghajtó (Hard Disk Drive, Winchester)

Optikai meghajtók:

- CD-ROM

- DVD-ROM

- Blu-Ray 

Memória alapú háttértárak

- Pendrive

- SSD meghajtó



Pendrive: Memória alapú, hordozható háttértároló



Felhő tárhely: A gépen virtuálisan megjelenő, fizikailag az 

„Interneten” elhelyezett tárhely.

Előnyei:

- bárhonnan, bármilyen eszközről (sz.gép, laptop, mobil 

telefon) elérhető

- vírusoktól fokozottan védett

- a számítógép meghibásodása esetén is megmaradnak az 

adatok sértetlenül

- nem kell biztonsági mentéseket csinálni

- nem tárolódnak feleslegesen több helyen az adatok

- mindenhonnan az aktuális, legutoljára módosított adatok 

érhetőek el, de akár korábbi változatok is hozzáférhetőek


