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Na poziomie logicznym pamięć jest to zbiór 

komórek, zapisanych ciągiem zero-jedynkowym 

o określonej długości (taki ciąg nazywamy 

słowem). Komórki pamięci są ponumerowane, a 

numer komórki nazywa się adresem. Procesor 

komunikuje się z pamięcią operacyjną i 

wykonuje rozkazy pobrane z programu 

zawartego w pamięci.
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Ze względu na ulotność:

-pamięci ulotne przechowują dane tak długo, 

jak długo są zasilane

- pamięci nieulotne zachowują informację po 

odłączeniu zasilania
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Ze względu na nośnik

- półprzewodnikowy (układ scalony)

- optyczny

- magnetyczny

- papierowy np. karta dziurkowana
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KARTA DZIURKOWANA
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Ze względu na możliwości zapisu i odczytu

• tylko do odczytu (zapis odbywa się w 

fazie produkcji)

• jednokrotnego zapisu

• wielokrotnego zapisu
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Ze względu na miejsce w konstrukcji komputera:

• rejestry procesora

• pamięć robocza (z angielskiego: operacyjna), czyli RAM

• pamięć podręczna, czyli cache

• pamięć zewnętrzna, czyli masowa (stacje dysków, taśm 

itp)

• pamięć robocza podzespołów (np. rejestry stanu 

urządzenia, bufory w kartach sieciowych, bufor 

wysyłanego lub odebranego znaku w łączu 

szeregowym, pamięć obrazu w kartach grafiki)
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Ze względu na sposób dostępu do informacji:

• pamięć o dostępie swobodnym

• pamięć o dostępie szeregowym (cyklicznym), czyli 

rejestry przesuwne
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Taśmy i karty dziurkowane (obecnie już 

praktycznie nieużywane), taśmy magnetyczne na 

szpulach i w kasetach, bębny, dyski twarde, 

dyski optyczne, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, 

DVD-R, BD-R, dyskietki, dyski magnetooptyczne, 

rejestry procesora, pamięć cache, pamięć 

operacyjna czyli RAM i jej różne odmiany.
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DIP PC XT, AT

SIPP AT 386

SIMM 

(30 pin)

AT 386, 486

SIMM 

(72 pin)

486, Pentium

DIMM SDRAM Pentium II, 

Pentium III

RDRAM DDR Pentium IV
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DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany 

DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów 

elektronicznych, głównie układów scalonych o małej 

i średniej skali integracji. Wyprowadzenia elementu 

umieszczone są w równej lini na dwóch dłuższych 

bokach prostokątnej obudowy.



13



14

SIPP (ang. Single In-Line Pin Package) –

pamięci stosowane w płytach głównych AT. Są 

to małe prostokątne płytki, na jednej z dwóch 

dłuższych krawędzi mają wystające złącza, 

wyglądające jak krótkie szpilki. Moduł w 

gnieździe nie jest zabezpieczony przed 

wyjęciem. SIPP zrewolucjonizował sposób w jaki 

komputery osobiste (PC) używały pamięci RAM 

ponieważ znacznie szybciej można go było zmienić na 

inny model.
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(Single Inline Memory Module) - istotną innowacją w 

układzie SIMM było to, że nie posiadał on wystających 

elementów tzw. pinów tak jak w poprzedniej wersji DRAM, 

którą był SIPP, ponieważ były one umieszczone na 

powierzchni płytki montażowej. Inną ważną zmianą było 

też takie fizyczne ukształtowanie płytki pamięci SIMM, aby 

nie było można zainstalować jej niewłaściwie. Technicznie 

pomogło to wyeliminować możliwość potencjalnych 

uszkodzeń w trakcie montażu układu pamięci na płycie 

głównej.
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DIMM - (ang. Dual In-Line Memory 

Module) - jeden z rodzajów kości 

pamięci stosowanych w komputerze, 

jako pamięć operacyjna. Moduł pamięci 

o 168 stykach.
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DRAM (ang. Dynamic Random Access Memory) - rodzaj 

pamięci operacyjnej, która przechowuje każdy bit danych w 

oddzielnym kondensatorze. Ponieważ ładunek ma tendencje 

do wyciekania z kondensatorów, są one okresowo 

odświeżane przez specjalizowany układ odświeżania. To 

powoduje, że układy są bardziej skomplikowane, ale zaletą 

takiego rozwiązania jest niski koszt i małe rozmiary. 

Umożliwia to budowanie gęsto upakowanych i 

wymagających małej mocy, układów scalonych. 

Alternatywnym do DRAM rozwiązaniem jest SRAM.
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(Static RAM) - odmiana pamięci RAM, która w 

przeciwieństwie do DRAM nie wymaga 

ciągłego dopływu prądu w celu odświeżania 

przechowywanej w niej informacji. Dzięki temu 

jest dużo szybsza niż DRAM, ale jednocześnie 

znacznie droższa. Pamięć SRAM stosuje się w 

produkcji pamięci cache.
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(ang. Double Data Rate SDRAM) to dynamiczna, 

synchronizowana z CPU pamięć RAM wykorzystująca 

zarówno narastające, jak i opadające zbocze sygnału 

zegara do wykonywania operacji wejścia/wyjścia. 

Pamięć ta działa dwukrotnie szybciej niż SDR SDRAM, 

przy tej samej częstotliwości procesora i magistrali. 

Nie uzyskuje się jednak dwukrotnego wzrostu 

wydajności komputera. 
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(Rambus DRAM) - rodzaj bardzo 

szybkiej pamięci RAM wykorzystywanej 

przez procesory Pentium 4.
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