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▪ It is a storage device with very large 
capacity, which ranges from 1GB to 
Terabytes in the modern scenario.

▪ Modern senaryoda sınırı 1 gb'dan 
Terabaytlara varan çok geniş
kapasiteli depolama aygıtıdır.

▪ It is placed in side the cabinet of 
CPU.

▪ İşlemcinin yan tarafında raflı bir 
göze yerleştirilmiştir.
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▪ It is not a removable drive in normal circumstances.

▪ Normal şartlarda taşınabilir bir sürücü değildir. 

▪ It is hidden inside the computer and cannot be seen 
by us.

▪ Bilgisayarın iç tarafında gizlenmiştir, bizim 
tarafımızdan görülmez.

▪ There can be one or more hard disk in the system 
unit of a computer.

▪ Bir bilgisayar sisteminde bir veya daha fazla sabit 
disk bulunabilir.
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▪ CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) reads the data in the CD.

▪ CD-ROM – (Sadece okunabilir bellek) Cd nin içindeki verileri okur.

▪

▪ CD RW (Compact Disk Read Write) not only reads the data in the Cd but 
also writes data in the CD.

▪ CD-RW – (Okuma yazma)  Yalnızca Cd içindeki verileri okumaz aynı 
zamanda Cd içerisine veri yazar.
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▪ DVD – ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory) reads 
the data in the CD and DVD.

▪ DVD-ROM – Cd ve DVD içindeki verileri okur. 

▪

▪ DVD – RW (Digital Versatile Disc Read Write) not only reads 
the data in the CD but also writes the data in CD veya DVD.

▪ DVD-RW – Sadece Cd içindeki verileri okumaz aynı zamanda 
Cd ve Dvd içerisine veri yazar.
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▪ It is a hardware unit that 
enables the data in the 
memory cards to be 
processed.

▪ Bellek kartları içerisindeki 
verileri işleyebilmemizi 
sağlayan bir donanım 
birimidir.
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▪ It is a smaller capacity removable storage device. 

▪ Küçük kapasiteli taşınabilir depolama birimidir.

▪ It is made up of thin and flexible plastic material.

▪ İnce ve esnek plastik malzemeden yapılmıştır.

▪ This thin plastic film is coated with a magnetic 
material known as iron oxide for recording data and 
is protected by a hard outer cover.

▪ Bu ince plastik film verileri kaydetmek için demir 
oksit olarak bilinen manyetik bir malzeme ile kaplıdır 
ve sert bir dış kapak ile korunmaktadır.
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