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PAMÄŤOVÁ HIERARCHIA
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TYPICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH PAMÄTÍ POČÍTAČA
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INTERNÁ PAMÄŤ POČÍTAČA

• Elektronická pamäť je súčiastka , zariadenie alebo materiál, ktorý umožní 

uložiť obsah informácie (zápis do pamäte), uchovať ju po požadovanú 

dobu a znovu ju získať pre ďalšie použitie (čítanie pamäte).

• Základnou jednotkou ukladanej informácie je jeden bit (skratka z binary

digit )

• Táto číslica môže nadobúdať dvoch hodnôt, ktoré nazývame

• "Logická nula" a "Logická jednička".
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Jednotky pre kapacitu pamäte
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ROZDELENIE  PAMÄTÍ PODĽA VÝROBNEJ TECHNOLÓGIE

• Bipolárne pamäte- dnes sa kvôli nízkej hustote integrácie a vysokej 
energetickej náročnosti už veľmi málo používajú,

• kedysi ich pomerne vysokú rýchlosť (desiatky ns) dnešné CMOS pamäte 
prekračujú.

• Unipolárne pamäte- založené na MOSFET tranzistoroch - dnešné pamäte 
sú výhradne konštruované len touto technológiou
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Parametre pamätí

• 1) Kapacita - množstvo informácií, ktoré je možné do pamäte uložiť 

• 2) Prístupová doba - doba od zadania požiadavky, do sprístupnenia požadovanéj

informácie  na údajovej zbernici[ns]

• 3) Prenosová rýchlosť: množstvo dát, ktoré možno z pamäte prečítať (do nej 

zapísať) za jednotku času [GB/s]

• 4) Frekvencia –uvádza sa u polovodičových pamätí. Používa sa tzv. Efektívny 

kmitočet, ktorý súvisí s prenosom dát. Skutočný kmitočet zahŕňa aj prenos 

riadiacich signálov. [GHz]

• 5) Latencia - údaj súvisiaci s časovaním polovodičových pamätí, latenciou sa 

rozumie časový prestoj, ktorý predlžuje dobu přístupu.
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Parametre pamätí-pokračovanie
• 6) Statičnost, dynamickosť - statické pamäti uchovávajú informáciu po celú dobu, kedy je pamäť pripojená 

k zdroju elektrického napätia. Dynamické pamäte zapísanou informáciu strácajú aj v čase, keď sú pripojené 

k napájaniu. Informácie v takých pamätiach je nutné teda neustále periodicky oživovať, aby nedošlo k ich 

strate. 

• 7) deštruktívnosti pri čítaní - Deštruktívne pri čítaní - prečítanie informácie z pamäte vedie k strate tejto 

informácie. Prečítané informácie musia byť následne po prečítaní opäť do

• 8.)Energetická závislosť - Energeticky závislé pamäte strácajú uložené informácie po odpojení od zdroja 

napájania. Energeticky nezávislé pamäte uchovávajú informácie aj po dobu, kedy nie sú pripojené k zdroju 

elektrického napájania. 

• 9) Prístup - Sekvenčné - pred sprístupnením informácie z pamäte je nutné prečítať všetky predchádzajúce 

informácie (páskové pamäte). 

• Přímý- je možné sprístupniť priamo požadovanú informáciu (polovodičové).

• 10.) Spoľahlivosť - stredná doba medzi dvoma poruchami (MTBF)

• 11) Cena za bit - cena, ktorú je nutné zaplatiť za jeden bit pamäte
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INTERNÁ PAMÄŤ POČÍTAČA
• je to pamäť, do ktorej má procesor priamy prístup a preto je neporovnateľne 

rýchlejšia ako vonkajšie pamäte(pevný disk,flash disk)

• Vnútornú pamäť tvoria:

– RAM (operačná pamäť) - slúži na uloženie a vykonávanie inštrukcií programov, 

energeticky závislá,

– CMOS - malá pamäť, kde sú uchované základné informácie o konfigurácii 

počítača, dátum a čas, má malú spotrebu elektrickej energie, obsah je 

zachovaný aj po vypnutí počítača a je zálohovaný pomocou špeciálnej, malej 

batérie,

– CACHE (vyrovnávacia pamäť), môže byť priamo v procesore, alebo na 

základnej doske, používa ju procesor na uloženie údajov, ktoré musia byť 

neskôr rýchle prístupné (rýchlejšie ako z operačnej pamäte). 
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• je pamäť typu RAM, do ktorej je možné aj zapisovať aj z nej 
údaje čítať. 

• Po zapnutí počítača sa do nej ukladá operačný systém, spúšťané 
programy, údaje, s ktorými práve pracujeme.

• Je energeticky závislá, t. j. obsah tejto pamäte sa po vypnutí 
počítača vymaže! 

• Preto pred vypnutím je potrebné uložiť údaje z operačnej 
pamäte na disk. 

OPERAČNÁ PAMÄŤ(RAM)

13



OBRÁZOK PAMÄTE RAM
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VKLADANIE PAMÄŤOVÉHO MODULU 
DIMM DO ZÁKLADNEJ DOSKY
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• je malá pamäť, ktorá sa vyznačuje malou spotrebou elektrickej 
energie. 

• Je napájaná z batérie. 

• V tejto pamäti sú uchované základné informácie o konfigurácii 
počítača (dátum a čas, jednotlivé časti počítača). 

• Zmena obsahu pamäte sa robí pomocou SETUP.

PAMÄŤ CMOS
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• Nazývaná tiež ako vyrovnávacia pamäť

• Slúži na vyrovnávanie rýchlostí medzi obvodmi s rôznou rýchlosťou prenosu údajov

• je špeciálnym typ pamäte RWM. 

• Používa ju procesor na uloženie údajov, ktoré musia byť neskôr rýchle prístupné (rýchlejšie 
ako z operačnej pamäte), čím sa zvýši rýchlosť počítača. 

• Dnešné procesory používajú viac úrovní cache pamäte:

o L1 je priamo na čipe (malá kapacita, veľmi rýchla), 

o L2 a L3 sa nachádzajú na jednom čipe s procesorom (kapacita až do niekoľko MB).

o Najmodernejšie počítače už používajú pamäť L4

PAMÄŤ CACHE
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• Táto Vyrovnávacia pamäť, nazývaná aj pamäť CPU, je vysokorýchlostná statická pamäť s 

priamym prístupom do pamäte ( SRAM )

• Táto pamäť je typicky integrovaná priamo do čipu CPU alebo umiestnená na samostatnom 
čipu, ktorý má samostatné prepojenie zbernice s procesorom.

• Účelom  vyrovnávacej pamäte je uložiť programové pokyny a údaje, ktoré sa opakovane 
používajú pri prevádzke programov alebo informácie, ktoré procesor bude pravdepodobne 
potrebovať ďalej.

• Počítačový procesor môže rýchlo získať prístup k týmto informáciám z vyrovnávacej 
pamäte skôr než získať ich z hlavnej pamäte počítača.

• Rýchly prístup k týmto pokynom zvyšuje celkovú rýchlosť programu.

PAMÄŤ CACHE
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DELENIE PAMÄTÍ RAM
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DELENIE PAMÄTÍ RAM

20



PAMÄŤ RAM

RANDOM ACCESS MEMORY

PAMÄŤ S  ĽUBOVOĹNÝM  PRÍSTUPOM   KU BUNKÁM PAMÄTE
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PAMÄŤ RAM

• Operačná pamäť (RAM) slúži procesoru na efektívnu prácu s dátami. 

• Jej kapacita určuje, aké množstvo programov môžete mať spustené naraz 
pri súčasnom plynulom chode operačného systému (počítača).

• VYUŽITIE:

- PC - pamäte do stolných počítačov.

- Servery - pamäte s registrami a systémom kontroly a opravy chýb, ktoré        

spolupracujú len so špecializovanými základnými doskami.

- Notebooky - zmenšené pamäte formátu SO-DIMM, ktoré nájdete v 

notebookoch a niektorých Mini PC.

- Apple - pamäte, ktoré budú spoľahlivo spolupracovať s počítačmi Mac.
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❑ pamäť s ľubovoľným prístupom.

❑ Dáta je možné zapisovať aj čítať z ľubovoľného miesta v pamäti.

❑ Práve tento typ pamätí sa v rôznych modifikáciách používa ako operačná pamäť 

počítača. 

❑ Pamäť RAM je tvorená sieťou pamäťových miest, ktoré dokážu uchovávať jednu z 

informácií 0 - 1. 

❑ Na každé miesto sa dá ľubovoľne pristupovať pomocou jeho horizontálnej a 

vertikálnej polohy.

RAM - (Random Access Memory) 
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ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ  OBVODY  PAMÄTE  RAM
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PODROBNE ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ  OBVODY  PAMÄTE  
RAM
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STATICKÁ POLOVODIČOVÁ PAMÄ SRAM

✓ RAM – SRAM (Static Random Access Memory)

✓ Každá bunka je tvorená elektrickým obvodom, ktorý je schopný nadobudnúť, pre ukladanie 

informácií dva základné stavy - 0 a 1. 

✓ Ich hlavnou výhodou je rýchlosť (prístupová doba). 

✓ Tá sa pohybuje v rozpätí 20-30ns. 

✓ Na druhej strane je zložitá realizácia jednej bunky, čo ju predurčuje na konštruovanie rýchlych 

ale kapacitou malých pamätí. 

✓ Používajú sa hlavne v úlohách vyrovnávacích pamätí pre procesor a pod.

• Pamäť statická, s priamym prístupom, energeticky závislá, nedeštruktívne, určená pre čítanie 

a zápis.

• Pamäťová bunka je tvorená bistabilním klopným obvodom. 

• Stavom klopného obvodu je určený zápis log. 1 alebo log. 0
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PAMÄŤOVÁ STATICKÁ  BUNKA SRAM (Static 
Random Access Memory
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PAMÄŤOVÝ STATICKÝ INTEGROVANÝ 
OBVOD
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Bipolárna pamäťová bunka SRAM
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STATICKÁ UNIPOLÁRNA  PAMÄŤOVÁ  BUNKA

• Poľom riadená statická pamäťová bunka vytvorená z CMOS tranzistorov

• Bunku tvorí 6  bipolárnych tranzistorov CMOS

• Tranzistor T2 a T4 slúžia na nastavenie napájacieho napätia  pre pamäťový obvod 
tvorený tranzistormi T1 A T3

• Tranzistory T5 a T6 slúžia na pripojenie údajových vodičov  na preklápací obvod 

• čítajú stav bunky log1 alebo log.0
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SCHÉMA 16.BITOVEJ STATICKEJ PAMÄTE 
SRAM
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DYNAMICKÉ PAMÄTE  RAM(DRAM)

➢ Má jednotlivé bunky vytvorené pomocou elektrických obvodov, ktoré si však 

nedokážu zapamätať hodnotu 0 alebo 1 na dlhšiu dobu bez prísunu elektrického 

prúdu.

➢ Preto je potrebné pamäťové bunky neustále "občerstvovať" a udržiavať ich 

"nabité". 

➢ Ich výrobné náklady sú nižšie a kapacita väčšia. 

➢ Sú však ale pomalšie ako SRAM pamäte, 

➢ pretože ich prístupová doba je približne 60-100ns.

➢ Interval pre obnovenie je asi 15μs.

➢ Refresh (občerstvovania) sa vykonáva po celých riadkoch.
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PREPOJOVACIE CESTY MEDZI 
PROCESOROM A PAMÄŤOU
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Dynamické pamäte DRAM
• Na rozdiel od statickej pamäte vyžadujú pravidelné obnovovanie 

obsahu (vzhľadom k vybíjaniu kondenzátorov).

• bunka na dynamickej pamäti sa skladá z menšieho počtu súčastí ako 
príslušné statické pamäťovej bunky.

• Tieto vlastnosti umožňujú väčšiu hustototu integrácie čipov , čo má za 
následok nižšie výrobné náklady a umožňuje výstavbu lacnejšie 
pamäťových čipov dátovej kapacity.

• Obnovovanie sa musí vykonávať v pravidelných intervaloch 

• zahŕňa prepisovanie hodnoty čítaním  v rovnakej pamäťovej bunke.

• Za obnovovanie  pamäťových čipov  sú zodpovené, pamäťové radiče

• V  súčasnosti  je radič  neoddeliteľnou súčasťou čipovej sady

• Dynamické pamäte sú teraz široko používané ako hlavná 
pamäť zariadenia
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PRÍKLAD POUŽITIA DYNAMICKEJ  DRAM V SSD
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Dynamické pamäte DRAM
• DRAM ( Dynamic Random Access Memory ) 

• volatilná(energeticky závislá) polovodičová pamäť RAM

• uchováva každý bit dát do samostatného kondenzátora

• Jej jednotlivé bunky sa skladajú z tranzistora MOS

• Zápis informácie predstavuje nabíjanie a vybíjanie kondenzátora 
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Bloková schéma DRAM
• Vnútorná štruktúra DRAM je doplnená o obvody, ktoré umožňujú vykonávanie 

obnovy dát. 

• Registre adries slúžia na dočasné uloženie došlých adries, ktoré nemožno okamžite 
spracovávať v priebehu refreše. 

• Obnovovacia zosilňovač zosilňuje obsah načítaných buniek pred opätovným 
zapísáním. 
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Obnovovací obvod DRAM

• dáta DRAM sa  musia obnovovať každých niekoľko ms

• Riadenie  refresh je zvyčajne mimo čipu

• obnovovacie hodiny a riadiaci obvod generuje požiadavku predtým, ako  dáta 

zmiznú

• refresh counter poskytuje riadok adresy pre obnovenie

• jeden riadok môže byť obnovený v jednom  obnovovacom cykle

• refresh cyklus: vstup je nastavený na nízku hodnotu; riadok  sa načíta; dáta sú 

aktualizované; dáta  sú zapísaná späť pomocou signálu RAS

• Ak je obnovovacia požiadavka v strede procesu čítania alebo zapisovania, 

obnovovanie nie je poskytnuté, kým  nie je operácia  s pamäťou dokončená 
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Obnovovací obvod DRAM
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Vývojové typy DRAM

❑FPM - Fast Page Mode DRAM
❑EDO - Extended data Out DRAM
❑SDRAM - Synchrónne DRAM

❑SDRAM Single Data Rate synchrónny DRAM
❑DDR SDRAM - Dual Data Rate synchrónny DRAM
❑DDR2 SDRAM - Dual Data Rate synchrónny DRAM druhá 

verzia
❑DDR3 SDRAM - Dual Data Rate synchrónny DRAM Tretia 

verzia
❑DDR4 SDRAM - Dual Data Rate synchrónny DRAM štvrtá 

verzia 

❑RAMBUS (RDRAM)
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Moduly DDR
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DDR SDRAM

❖ Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 

❖ druh počítačovej pamäte RAM. 

❖ Odlišuje sa od pamäte SDRAM prenosom dát aj počas nábežnej aj dobežnej 

hrany jednej periódy hodinového signálu. 

❖ Vďaka tomu dosahuje prenos dát v časovej jednotke dvojnásobok oproti 

SDRAM.
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DDR taktovanie a prenos dát
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DELENIE PAMÄTÍ RWM

• Read-Write Memory - RWM

• RAM(operačné pamäte)

• LIFO(pamäť typu zásobník-časť RAM)

• FIFO(VYROVNACIE PAMÄTE)
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Pamäť LIFO

• Tzv.zásobník
• LIFO = Last-In-First-Out
• Ako prvý údaj sa číta ten ,ktorý bol uložený ako posledný
• zásobník v pamäti RAM
• Informácia ,ktorá sa ukladá ako posledná sa číta ako prvá
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Pamäť LIFO-vyhradenie miesta v 
pamäti
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Umiestnenie zásobníka v RAM
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Pohyb v  v zásobníku 
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Pamäť FIFO
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Pamäť FIFO

• FIFO= First-In-First-Out

• Fronta

• Princíp pamäte cache

• Princíp pamäte tlačiarne

• Informácia ,ktorá sa ukladá ako posledná sa číta ako posledná
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LIFO vs.FIFO

52



PEVNÉ PAMÄTE
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DELENIE PEVNÝCH PAMÄTÍ

Programovanie 
iba pri výrobe

Jednorázovo
programovateľná 
pamäť

Elektricky 
mazateľná
pamäť

Elektricky 
programovateľná 
pamäť(mazanie 
ultrafialovým svetlom)

Elektricky 
programovateľ
ná a elektricky
Mazateľná
pamäť
Napr.FLASH
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ROZDIEL MEDZI PAMÄŤOU RAM A ROM
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ROM - (Read Only Memory)

• pamäť určená iba na čítanie. 

• Do pamäťového modulu sa zapíšu potrebné dáta a potom sa už iba 

poskytnú na čítanie. 

• Sú realizované buď ako pamäte PROM (P- programovateľný) ktoré sa 

dajú naprogramovať iba raz pri výrobe, 

• alebo EPROM, ktorých dáta možno vymazať použitím ultrafialového 

žiarenia a znovu preprogramovať. 

• V počítači sa používajú na výrobu BIOS čipov základnej dosky.
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FUNKČNÉ ČASTI PAMÄTE  ROM
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PAMÄŤOVÁ BUNKA ROM
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Typická implementácia primitívnej ROM
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Delenie ROM  podľa možnosti zápisu

• Maskou programovateľná ROM (MASK ROM)

• PROM (Programmable Read-Only Memory)

• EPROM(Erasable Programmable Read-Only 
Memory)

• EAROM(Electrically Alterable Read-Only Memory )

• EEPROM (Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory)

• FLASH PAMÄŤ
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PAMÄTE FLASH
• Flash pamäť, celým menom Flash-EEPROM, je zrýchlená pamäť EEPROM.

• V porovnaní s klasickou EEPROM dovoľuje zapisovať (mazať) do viacerých častí pamäte 
v jednej operácii programu, tzn. vyššiu rýchlosť zápisu. 

• Flash pamäť je - podobne ako EEPROM – nevolatilná(napäťovo-nezávislá), teda (na 
rozdiel od klasickej RWM) uchováva obsah pamäte aj bez napájania elektrickou 
energiou.

• Flash pamäte sa bežne používajú v :
– pamäťových USB diskoch,

– prenosných MP3 prehrávačoch,

– mobilných telefónoch 

– SSD diskoch

– Ako pamäť pre uloženie BIOSu elektronických zariadení(PC,notebook,SSD,OD,fotoaparát,kamera,TVP)

• V  pamäťových kartách typu:
CompactFlash (CF)

MemoryStick (MS)

SecureDigital (SD)

xD-Picture Card

MultiMedia Card (MMC)
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PAMÄTE FLASH

▪ Technicky sa pamäťové bunky Flash pamäte realizujú ako ochudobňované MNOS 
tranzistor s dvomi hradlami nad sebou –

1. riadiace hradlo je na vrchu 
2. druhé, tzv. plávajúce hradlo (floating gate), ktoré je samotným nosičom 

informácie,
Toto  plávajúce hradlo je  odizolované zdola aj zhora (aj zo všetkých strán). 

• Pomocou horného hradla sa tunelovým javom nainjektujú do dolného 
hradla elektróny , ktoré tam ostanú uväznené.

• elekróny potom vytvárajú pole, ktoré ochudobňuje priechod.
• Najjednoduhšie FLASH bunky poznajú len stav 1-0, t. j. prepúšťa neprepúšťa. 
• Modernejšie bunky používajú viac úrovní náboja na plávajúcom hradle, čím sa dá 

uložiť naraz viac bitov, prípadne analógová hodnota, v jednej bunke.( nábojové 
úrovne 1,2,3)

• Vybíjanie plávajúceho hradla (t. j. mazanie) prebieha tiež tunelovým javom.
• Otvorený tranzistor(vytvorený kanál medzi E a C) predstavuje  hodnotu bunky log.1
• Zatvorený kanál predtavuje hodnotu bunky log.0
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PAMÄTE FLASH
• Pamäte sa vyrábajú ako integrované obvody s pamäťovými 

bunkami typu NAND alebo NOR s týmito vlastnosťami:
– NOR má mierne vyššiu rýchlosť čítania ako NAND
– NAND má značne vyššiu rýchlosť zápisu ako NOR
– NAND má značne vyššiu rýchlosť mazania ako NOR
– NAND technológia umožňuje vyrobiť menšie pamäťové bunky a tým aj 

ich vyšší počet na jednom čipe a teda aj vyššiu kapacitu pamäťového 
média
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ZÁKLADNÝ STAVEBNÝ PRVOK FLASH
PAMÄTI

Stavebná bunka pamäti
typu NAND(radené do 
série)

Stavebná bunka pamäti
typu NOR(radené 
paralelne)

Usporiadanie buniek v
pamäti



ORGANIZÁCIA PAMÄTE FLASH

48

NAND Flash

• Na rozdiel od pamätí prvého typu(NOR) sa doznalo viditeľnejšie nasadenie  pamätiam 
architektonického modelu NAND.

• V tomto prípade sa adresácia uskutočňuje blokovo, podobne, ako je tomu pri
sektoroch pevných diskov.

• Optimalizácia v tomto prípade zabezpečuje čítanie alebo zápis pevne  definovanej skupiny 

dátových blokov, čím sa efektívnejšie pristupuje k širším  blokom dát.

• Tento fakt predurčil pamäte tohto typu pre uchovávanie informácie masového  spracovania 

ako náhradu za optické nosiče, pevné disky, či iné magnetické
médiá, ktoré síce napájanie pre uchovanie informácií nevyžadujú, avšak ich
prevádzkovanie je energeticky náročné.

• S pamäťovými médiami tohto typu sa stretávame hlavne pri prenosných  zariadeniach, akými 
sú digitálne kamery, fotoaparáty, mp3 prehrávače, či  digitálne záznamníky, na druhej strane 
sa konštruktéri postarali o to, aby bola  prenositeľnosť vyššia a vytvorili tak dnes veľmi 
rozšírené USB FLASH storage  zariadenia, všeobecne nazývané nevedno prečo USB kľúče.

• Ďalším rozdielom je počet cyklov vymazávania/zapisovania.
• Klasická NOR pamäť sa opotrebuje približne po 10 000-100 000 cykloch

vymazania/zapísania dát.

• NAND pamäť sa opotrebuje až po 1 000 000- týchto cykloch  

vymazania/zapisovania dát.
• Pamäť Flash môže byť mazaná na úrovni bloku
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Funcia Flash bunky

P-substrát

Source (E) Drain (C)

Plávajúce hradlo

Riadiace hradlo

• Tranzistor MOSFET s dvomi hradlami:
– Riadiace – podobne ako u štandardných MOSFET
– Plávajúce – odizolované od riadiaceho hradla aj substrátu vrstvou izolačného 

materiálu

Riadiace hradlo

Plávajúce hradlo

E a C  elektródy 
trnazistora
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P-substrát

Source (E) Drain (C)

Plávajúce hradlo

Riadiace hradlo

• Elektrónmi dotované plávajúce hradlo spôsobí čiastočné odtienenie elektrického 
poľa z riadiaceho hradla čím v podstate zvýši prahové napätie tranzistora

• Môžeme povedať že poľom z plávajúceho hradla sa  ochudobňuje vodivý kanál 
medzi kolektorom a emitorom

- - -

-

Funcia Flash bunky
Riadiace hradlo(elektróda)

Plávajúce hradlo
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Čítanie bunky

P-substrát

Source (E) Drain (C)

Plávajúca vrstvahradlo

Riadiace hradlo

• Na riadiace hradlo sa privedie napätie  12 V(výber bunky) 

• prítomnosť resp. neprítomnosť signálu na elektróde Drain –
kolektor indikuje úroveň log 1 resp. log 0

Riadiaca elektróda
+12V12 V
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Programovanie bunky FLASH

• Predpokladajme, že na začiatku má pamäťová bunka 
hodnotu 1(otvorený tranzistor-vytvorený vodivý 
kanál medzi E a C )

• chceme do nej naprogramovať hodnotu 0

• Je potrebné vykonať:

– Vykonať tieto 2 kroky:
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Naprogramovanie na 0 (1. krok)

P-substrát

Source (E) Drain (C)

plávajúce hradlohradlo

riadiace hradlohradlo- - -

+12V

• Privedenie napätia na riadiace hradlo (vytvorenie kanála zelený valec)

+ 12 V
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Naprogramovanie na 0 (2. krok)

• Keďže bunka má hodnotu 1 a teda kanál E-C je vodivý, privedením nulového 
potenciálu na E  a súčastným privedením  kladného, dosť vysokého  potenciálu  na 
C (12 V), dosiahneme presun elektrónov z kanála cez izolačnú vrstvu do 
plávajúceho hradla, čím ho vlastne nadotujeme elektrónmi

P-substrát

E C

Riadiace hradlo- - -

+10V

+5V

0V
---

+12 V

0 V
12 V

Vodivý kanál

Izolačná vrstva

Riadiaca elektróda

Plávajúca vrstva
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Naprogramovanie na 0 (3. krok)

P-substrát

Source (E) Drain (C)

Plávajúce hradlo

Riadiace hradlo

- -

• Dotované plávajúce hradlo zamedzí neskoršiemu presunu elektrónov 
potrebných pre „otvorenie“ tranzistora riadiacou elektródou

• Tým sa kanál stáva nevodivým a teda bunka bola naprogramovaná na 
hodnotu 0

Riadiaca elektróda

Plávajúca hradlo

Tento kanál sa odstráni

Pole zabraňujúce  otvoreniu 
tranzistora

+10V
Aj neskorším 
privedením 
riadiaceho  napätia 
Sa už tranzistor 
neotvorý (log.0)
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Mazanie bunky
• Mazanie bunky si ukážeme na príklade 

navrátenia pôvodnej hodnoty ( log.1) danej 
bunke

• Je potrebné vykonať: 3 kroky

73



Naprogramovanie na 1 (1. krok)

P-substrát

E C

Plávajúce hradlo

Riadiace hradlo

• Privedieme na riadiace hradlo a emitor napätia opačnej polarity

Otvorený C+5V

-10V

- -

Riadiace hradlo

Elektrónmi dotované plávajúce 
hradlo

Blokovacie pole

- 12 V

+5V- 12 V

Źiadny vodivý kanál
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Naprogramovanie na 1 (2. krok)

• Privedením -12 V na emitor sa elektróny  odvedú z 
plávajúceho hradla javom zvaným kvantový tunel

P-substrát

E C

Plávajúce hradlo

Riadiace hradlo

-10V

- -

Otvorený C+5V

- 12 V

- 12 V+5V

Plávajúce hradlo

Riadiace hradlo
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Naprogramovanie na 1 (3. krok)

P-substrát

Source (E) Drain (C)

Plávajúce hradlo

Riadiace hradlo

• Ochudobnené plávajúce hradlo umožní vytvoriť kanál medzi 
E-C a teda bunka bola naprogramovaná na hodnotu  log.1

Riadiaca elektróda

Odstránia sa elektróny z 
plávajúceho hradla

Zmizne blokovacie pole

Vytvorí sa vodivý kanál –
tranzistor sa otvorí

X
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PREPOJENIE MEDZI PROCESOROM A PAMÄŤOU
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Adresovanie pamäte
• Umiestnenie informačnej jednotky v pamäťovej matici . 

• V adrese bajtu(slova) je určený len riadok. 

• Adresa bitu je určená riadkom a stĺpcom.
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PROCES ČÍTANIA S PAMÄTE DO PROCESORA

UKAŽKA OPERÁCIE ZÁPISU Z PROCESORA DO PAMÄTE
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UKAŽKA  OPERÁCIE ČÍTANIA V PAMÄŤI
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UKAŽKA OPERÁCIE WRITE-ZÁPIS DO PAMÄTE.



Logická organizácia pamäte RAM 
➢ Pamäť používajú užívateľom spustené aplikácie, operačný systém, BIOSy hardvérových zariadení. 

➢ Pravidlá, ktorými sa riadi prideľovanie pamätí týmto prostriedkom, nazývame logickou organizáciou pamäte. 

➢ Operačná pamäť počítača je logicky rozdelená na niekoľko častí konvenčná pamäť (Conventional Memory), 

➢ rezervovaná pamäť (Reserved Memory), 

➢ pamäť nad 1 MB. -rozšírená
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MARKETINGOVÉ ÚDAJE PAMÄTE RAM

POŽADOVANÉ VEĽKOSTI KAPACITY V ZÁVISLOTI NA ICH APLIKÁCIÍ

• Od 2 GB - na kancelársku prácu a spustenie niekoľkých programov alebo 
aplikácií súčasne.

• Od 4 GB - na multimédiá, prehliadanie webu, prehrávanie videa a spúšťanie 
viacerých programov súčasne.

• Od 8 GB - pre občasných hráčov a náročnejších používateľov. Vystačí aj pre 
naprostú väčšinu moderných aplikácií a technológií.

• Od 16 GB - ideálne pre náročných hráčov a používateľov, ktorí počítač využívajú 
naozaj často. Hodí sa na rôznorodé úkony a bez problémov obslúži veľa 

náročnejších aplikácií súčasne.
• Od 32 GB - ak využívate renderovacie a grafické programy, najmä na 

spracovanie videa alebo CAD programy, viac pamäte príde vždy vhod. Veľké 
množstvo pamäte spotrebujete tiež pri virtualizácii.
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KRITÉRIA VÝBERU PAMÄTE

• Typ (štandard) - typ pamäte musí vždy zodpovedať radiču na základnej doske či v 
procesore. Štandardy DDR/2/3/4 teda nie sú spätne ani vopred kompatibilné.

• Frekvencia pamäte - maximálna rýchlosť, akou je pamäť schopná dodávať dáta. 
Pamäť konkrétneho typu DDR/2/3/4 vám bude po osadení fungovať vždy iba na 
maximálnu frekvenciu pamäťového radiča procesora, ak jej frekvenciu nenavýšite 
zmenou násobiča alebo pretaktovaním (hodnota označovaná ako OC na základných 
doskách).

• Napätie - musí byť vždy menšie alebo rovnaké maximálnej hodnote, ktorá je 
uvedená na vašej základnej doske. Špeciálne nízkonapäťové moduly (DDR3L/4L) sa 
používajú v notebookoch a umožňujú znížiť spotrebu počítača. Ak váš notebook 
obsahuje pamäť typu DDR3L/4L, nahradzujte/dopĺňajte ju vždy týmto typom 
pamäte.

MARKETINGOVÉ ÚDAJE PAMÄTE RAM

84



MARKETING :PRÍKLAD PARAMETROV PAMÄTE RAM

• S frekvenciou pamäte súvisí aj časovanie - napr. CL9-9-9-24 (latencia - CL v ns), ktoré označuje dobu 
oneskorenia medzi zadaním a vykonaním príkazu. Pri rovnakej frekvencii sú vždy lepšie nižšie 
hodnoty CL, vplyv na výkon sa však odvíja predovšetkým od konkrétnej aplikácie.

• Viackanálové zapojenie Dual/Triple/Quad Channel(dvoj/troj/štvor kanálové zapojenie)

Pokiaľ pri osadzovaní pamätí dodržíte odporúčaný počet modulov na viackanálové

spracovanie (2/3/4), eventuálne do dosky vložíte ich dvojnásobok, môžete dosiahnuť

navýšenie výkonu podľa aplikácie.

• ECC - funkcia kontroly a opravy chýb v prípade serverových RAM.

85



Výrobcovia pamäťových modulov 
DRAM

❖Kingston

❖GEIL

❖TwinMos

❖Corsair

❖PQI

❖GOOD RAM

❖Kingmax
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DODATOK

8 GB

2 666 MHz

CL16

87



PRÍKLAD NA PAMÄŤ DDR4

• Operačná pamäť ADATA

• 8GB

• DDR4 SDRAM 

• 2666MHz 

• CL16 XPG Z1 1/8
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A ste na konci ??? 

DRGO,2.marec 2019 sobota,01:17
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