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•Pojemność

•Szybkość

•Koszt

•Pobór mocy



3

Pojemność pamięci (wielkość) oznacza ilość 

informacji jaką można w niej przechowywać. Mierzy się 

ją w jednostkach informacji takich jak: bity, bajty lub 

słowa. Może być ona wyrażona w kilobitach (Kb), 

megabitach (Mb), gigabitach (Gb), lub kilobajtach (KB), 
megabajtach (MB), gigabajtach (GB).
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Szybkość pracy pamięci jest parametrem 

wskazującym na to, jak często procesor lub inne 

urządzenie może korzystać z niej. Jest ona 

określana kilkoma parametrami. Są to:

•czas dostępu (ang. access time),

•czas cyklu (ang. cycle time),

•szybkość transmisji (ang. transfer speed)

•Czas utajnienia (w cyklach zegara – CAS Latency)
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Czas dostępu jest to czas jaki 

upływa od momentu zażądania 

informacji z pamięci do momentu,

w którym ta informacja ukaże się na 

wyjściu pamięci. Dla pamięci 

operacyjnych czas ten wynosi

od 20 ns do 200 ns.
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Czas cyklu jest to najkrótszy czas jaki 

musi upłynąć pomiędzy dwoma 

żądaniami dostępu do pamięci. Zwykle 

czas ten jest nieco dłuższy od czasu 

dostępu, a wynika to z fizycznej realizacji 

pamięci, tj. opóźnień wnoszonych przez 

układy elektroniczne.
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Czas utajnienia (CAS Latency)

Im niższa jest wartość CAS latency (przy danej częstotliwości taktowania),
tym mniej czasu potrzeba na pobranie danych z pamięci – inaczej mówiąc:
„im krótszy czas utajenia, tym lepiej”. Czas utajenia wpływa bowiem na
szybkość wykonywania w pamięci operacji, takich jak pobranie kolejnej
instrukcji do wykonania przez procesor (odczyt, zapis, porównanie,
przesunięcie bitowe, itp).
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Szybkość transmisji mierzy się liczbą 

bitów (bajtów) jaką można przesłać w 

jednostce czasu pomiędzy pamięcią a innym 

urządzeniem. Parametr ten jest szczególnie 

ważny w pamięciach, w których adresowane są 

fragmenty większe niż słowo 

(np. pamięci dyskowe). Najczęściej szybkość 

transmisji mierzy się w bitach lub bajtach na 

sekundę. 



9

Najniższym kosztem, wśród pamięci operacyjnych 

komputerów, charakteryzują się pamięci 

półprzewodnikowe. Jednym ze stosowanych rozwiązań 

dla pamięci operacyjnych jest zastosowanie dwóch 

rodzajów pamięci półprzewodnikowych: pamięci szybkich, 

ale o mniejszej pojemności i pamięci wolniejszych, ale o 

dużych pojemnościach. Pamięci wolniejsze umożliwiają 

budowanie pamięci operacyjnych o dużych pojemnościach, 

a pamięci szybkie, o mniejszych pojemnościach, 

umożliwiają przyspieszenie pracy. Szybka pamięć o 

niewielkiej pojemności współpracująca z pamięcią 

operacyjną jest nazywana pamięcią kieszeniową (ang. 

Cache memory).
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Pobór mocy jest ważnym parametrem, którego 

znaczenie uwypukla się przy budowaniu pamięci 

operacyjnych o bardzo dużych pojemnościach, 

gdzie istnieje problem połączenia dużej liczby 

układów scalonych i odprowadzenie 

wydzielanego ciepła. 
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(ang. Read Only Memory), pamięć z której można tylko 

odczytywać informacje. W ROM-ie przechowywane są 

często używane, niezmienne informacje wspomagające 

prawidłowe działanie komputera. Przykładem może być 

BIOS (ang. Basic Input Output System). Po każdorazowym 

włączeniu komputera pobierane są z BIOS-u odpowiednie 

instrukcje procedury startowej, które zawierają testy 

różnych elementów, przygotowują współpracę z ekranem 

oraz klawiaturą i rozpoczynają ładowanie systemu 

operacyjnego z dysku (lub dyskietki startowej). 
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•ROM - Read-Only Memory (pamięć tylko do odczytu), 

•PROM - Programmable Read-Only Memory 

(programowalna pamięć tylko do odczytu), 

•EPROM - Erasable-Programmable Read-Only Memory 

(kasowalno-programowalna pamięć tylko do odczytu 

(kasowana światłem UV), 

•EEPROM - Electrically Erasable-Programmable Read-only 

Memory (elektrycznie kasowalno-programowalna pamięć 

tylko do odczytu (kasowana elektrycznie), 

•Flash EEPROM (Błyskawicznie działająca elektrycznie 

kasowalno-programowalna pamięć tylko do odczytu 

kasowana elektrycznie)
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CompactFlash - karta pamięci, w której 

zastosowano pamięć Flash EEPROM, 

znalazła zastosowanie w takich 

urządzeniach jak aparaty cyfrowe, 

przenośne odtwarzacze muzyki i in. 

Standard został przedstawiony w 1994 r. -

są to pierwsze dostępne na rynku karty 

flash. Posiadają rozmiar 42.8 x 36.4 mm i 

grubość 3.3 mm (typ I) lub 5 mm (typ II). 
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SD (Secure Digital) – jeden ze 

standardów kart pamięci opracowany przez 

firmy Panasonic, SanDisk i Toshiba w 2000 

roku. Karty SD charakteryzują się niewielkimi 

wymiarami (24 x 32 x 2,1mm). Poza 

grubością, ich wymiary są identyczne jak kart 

MMC. Karty SD posiadają 9 wyprowadzeń 

oraz rzadko używaną funkcję zabezpieczenia 

danych chronionych prawami autorskimi 

przed kopiowaniem. Dodatkowo posiadają 

mały przełącznik zabezpieczający zapisane 

na karcie dane przed przypadkowym 

skasowaniem.
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MultiMedia Card (MMC) - karta 

pamięci nieulotnej typu Flash o 

rozmiarach 24mm x 32mm x 1,5mm. 

Karta odznacza się wysoką 

wytrzymałością na warunki 

zewnętrzne.

W odróżnieniu od nowszych kart SD 

karty MMC charakteryzują się 

brakiem przełącznika zabezpieczania 

danych przed zapisem.
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xD-Picture Card - (Olympus, 

FujiFilm) karta pamięci Flash stosowana 

głównie w aparatach cyfrowych 

Olympus i Fujifilm. xD jest skrótem od 

extreme Digital. Karty te zadebiutowały 

na rynku w lipcu 2002 r. Produkują je 

Toshiba i Samsung dla Olympus i 

Fujifilm,a sprzedają również pod swoimi 

markami Kodak, SanDisk oraz Lexar. 



Stosowane są dwa rodzaje oznaczeń pamięci DDR SDRAM.
Mniejszy (np. DDR-200) mówi o częstotliwości efektywnej w
porównaniu do SDR-SDRAM, z jaką działają kości. Natomiast
większy (np. PC1600) mówi o teoretycznej przepustowości jaką
mogą osiągnąć. Szerokość magistrali pamięci wynosi 64 bity.
Przepustowość obliczana jest metodą:

 DDR-200 (PC-1600) – (64 bity * 2 * 100 MHz)/8 = 1,6 GB/s

 DDR-266 (PC-2100) – (64 bity * 2 * 133 MHz)/8 = 2,1 GB/s

 DDR-333 (PC-2700) – (64 bity * 2 * 166 MHz)/8 = 2,7 GB/s

 DDR-400 (PC-3200) – (64 bity * 2 * 200 MHz)/8 = 3,2 GB/s



Nazwa chipa Zegar Cykl zegara Taktowanie szyny Transfer danych Nazwa modułu
Transfer 

szczytowy

DDR2-400 100 MHz 10 ns 200 MHz 400 mln/s PC2-3200 3200 MB/s

DDR2-533 133 MHz 7.5 ns 266 MHz 533 mln/s
PC2-4200

PC2-43001 4266 MB/s

DDR2-667 166 MHz 6 ns 333 MHz 667 mln/s
PC2-5300

PC2-54001 5333 MB/s

DDR2-800 200 MHz 5 ns 400 MHz 800 mln/s PC2-6400 6400 MB/s

DDR2-1066 266 MHz 3.75 ns 533 MHz 1066 mln/s
PC2-8500

PC2-86001 8533 MB/s

1 Niektórzy producenci oznaczają swoje moduły jako PC2-4300 zamiast PC2-4200, PC2-5400 zamiast PC2-
5300 i PC2-8600 zamiast PC2-8500.
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Odpowiedz, z jaką częstotliwością pracuje ta pamięć?
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Odpowiedz, z jaką przepustowością pracuje ta pamięć?


