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Operační paměť 

Typy operačních pamětí:  

- SIMM, DIMM, SDRAM (zastaralé a prakticky nepoužívané)  

a) DDR - často používané ve starších počítačích, pracují na frekvencích do 400 MHz  

b) DDR2 - v současnosti asi nejpoužívanější 

typy pracující na frekvencích do 1250 MHz  

c) DDR3 - nejnovější a nejrychlejší typy pamětí 

pracující na frekvenci až 1866 MHz 

 

Typy pamětí 

ROM (Read Only Memory):  

- Paměti, které jsou energeticky nezávislé (zajišťují uchování dat i po odpojení od 

zdroje elektrické energie) 

- K pamětím typu ROM patří: ROM (informace jsou zapsané již při výrobě, používají 

se, např.: ASCII kód, instrukční sada v mikroprocesoru), PROM, EPROM, 

EEPROM, FLASH-PROM 

 

Flash (FLASH-PROM): 

- Pracuje se s ní jako s pamětí RAM, ale po odpojení se nevymaže 

- V současnosti postupně nahrazuje pevné disky, neboť je velmi rychlá, 

otřesuvzdorná, odolná vůči působení elektromagnetického pole ad. 

- Nevýhodou je stále relativně vysoká cena v porovnání s pevnými disky 

- V paměti Flash je na základní desce uložen BIOS 

- Flash paměti také využívají mp3 přehrávače, paměťové karty, Flash disky, mobilní 

telefony ad. 

 

RAM (Random Access Memory):  

- Paměť, která je energeticky závislá (po odpojení napájení ztrácí informace) 

- Nejčastěji s nimi spolupracuje procesor 

- Jsou rychlejší než ROM  

- Používají se jak k zápisu, tak i ke čtení 

 

SRAM (Statická RAM):  

- Uchovává informace, dokud jí nevypneme napájení 

- Nevýhodou je velké energetické náročnosti, s čímž souvisí i zvýšené zahřívání 

- Výhodou je rychlost 

- Její paměť je rychlá, ale má velmi malou kapacitu 

- Využívá se proto pro rychlé paměti (např. CACHE) 

 

DRAM (Dynamická RAM):  

- Podstatou DRAM paměťové buňky je kondenzátor (nabitý/nenabitý) 

- Je levnější, snadnější na výrobu než SRAM 

Operační paměť typu DDR2 
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- Nevýhody: musí se obnovovat (zajišťuje řadič paměti), po přečtení se vymaže - musí 

se tedy obnovit po každém čtení (proto je 1,5x delší než zápis), pomalejší než SRAM 

- Napájení není připojeno trvale → nevzniká tolik tepla → vyšší kapacita pamětí než 

paměti SRAM 

- Používá se jako operační paměť 

CMOS-RAM:  

- Nízká spotřeba elektrické energie 

- Používá se pro zápis parametrů BIOSu programem SETUP 

- Jsou v ní uložena velmi důležitá data o konfiguraci počítače 

- Po vypnutí počítače je paměť CMOS napájena z baterie umístěné na základní desce 

 

Virtuální paměť:  

- Paměť, kterou počítač využívá jako paměť RAM 

- V danou chvíli nepotřebná data paměť odkládá na pevný disk (nebo na jiný 

odkládací prostor) a v případě potřeby se opět zavádí do operační paměti 
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