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Paměti

Předmět:  ICT

Ročník:  9. ročník

Tematický okruh:  informatika - teorie
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Paměti počítače

V Ý K L A D



 Paměť počítače zahrnuje počítačové 
součástky, které mají schopnost uchovat 
digitální data. 

 Schopnost uchovat informace v paměti je 
klíčová pro správnou funkci počítače.

 Paměti se dělí na:

 Vnější 

 Vnitřní

Paměti



Vnější paměť

 Určená k trvalému uchování informací

 K vnější paměti nemá procesor počítače zpravidla 
přímý přístup. 

 Dělí se na stálou a výměnnou 

 Stálá paměť je nezbytnou součástí počítače – HDD 
(Hard Disc Drive).

 Výměnná paměť zahrnuje přídavná zařízení jako 
například flashdisk nebo dvd.



Vnitřní paměť

 K této paměti má procesor přímý přístup

 Je nestálá a po vypnutí počítače se její obsah 
ztrácí

 Slouží k ukládání dat právě běžících procesů

 mají výrazně menší kapacitu a naopak výrazně 
rychlejší přístupovou dobu.

 K uchování informací



 Operační paměť RAM (Random Access 
Memory) jsou určeny pro zápis i pro čtení 
dat. Jedná se o paměti, které jsou energeticky 
závislé.

 Cache paměť procesoru je rychlá 
vyrovnávací paměť mezi rychlým zařízením 
(např. procesor) a pomalejším zařízením 
(např. operační paměť). 

 Registr procesoru je malé úložiště dat 
jehož obsah lze načíst rychleji než data 
uložená jinde.

Druhy pamětí



Všechna data v paměti a 
tedy v počítači jsou 
zakódovaná do binární 
soustavy, do směsi nul a 
jedniček. 

Binární soustava



Základní 
jednotkou 
informace je bit. 
Tato jednotka je 
ale příliš malá, a 
proto se používá 
jednotka byte, 
která je skupinou 
osmi bitů.

Bit a byte



Obrázky

ROMRAM

Paměť ROM je paměť určená pouze 
ke čtení informací.

Paměť RAM umožňuje opakovaný 
zápis a čtení dat.
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