
MEMORIA INTERNA

Exista doua tipuri de memorii interne:
• ROM (Read Only Memory), memorie care permite doar citirea, nu şi 

scrierea datelor.  ROM-ul este o memorie remanenta si mult mai scumpa 
decat RAM. Memoria ROM este sub forma unui circuit integrat in care 
este memorat un program de tip firmware ( de catre firma producatoare) 
destinat initierii lucrului pe calculator.

• PROM (Programmable ROM), memorie în care se poate stoca un 
program. Ca şi memoria ROM, şi PROM este ne-volatilă (datele înscrise 
în ea nu se pot şterge). 

• EPROM (Erasable PROM), este un tip special de PROM care se poate 
şterge prin expunerea la ultraviolete. 

• EEPROM (Electrically EPROM), este un tip special de PROM care se 
poate şterge prin expunerea la sarcină electrică. 

RAM (Random Access Memory), memoria cu acces aleator. Acest tip de  memorie 
permite atât citirea cât şi scrierea de date. Capacitatea memoriei interne se refera la 
capacitatea RAM, iar o capacitate mica a acesteia limiteaza performantele calculatorului, 
deoarece nu se permite folosirea oricarui software. La oprirea calculatorului, datele din 
această memorie se pierd (memorie neremanenta sau volatila). 
DRAM (Dynamic RAM), este o memorie dinamica, volatila, cu acces 
aleatoriu(procesorul   poate accesa orice parte a memoriei în mod direct ) 
SDRAM (Synchronous DRAM), memorie capabilă de a se sincroniza cu frecvenţa de tact
a procesorului. 
RDRAM (Rambus DRAM), cu magistrala de date de mare viteză numita canal Rambus, 
variantă mai scumpă, utilizată în prezent la acceleratoarele grafice. 
DDR-SDRAM (Double Data Rate-SDRAM), care primeste şi transmite date atât pe 
alternanţa pozitivă a ciclului procesorului cât şi pe cea negativă, ceea ce conduce la 
dublarea ratei de transfer a datelor faţă de SDRAM. Se numeşte rată de transfer de date 
viteza cu care se transmit datele de la o componenta la alta. Unitatea de masura este Bps 
(Bit Per Second), cu multiplii kBps, MBps, GBps.

MEMORIILE EXTERNE
- sunt suporturi electromagnetice sau optice reutilizabile, pe care informatia se pastreaza 
codificat sub forma binara.
Sun memorii remanente a caror capacitate de memorare se masoara in multipli de bytes 
(Mb, Gb, Tb)
1. Discul flexibil( Discheta)
-este destinată transportului informaţiei de mici dimensiuni între PC-uri ;
-are capacitatea de stocare de maxim 1,44MB ;
 -viteza de transfer a datelor
     este de ordinul zecilor de Kb/s

2.  Hard-disk-ul
-reprezintă cea mai importantă unitate de stocare a datelor ; 



-pe hard-disk sunt stocate toate fişierele de date ale utilizatorului ;
 -el nu se vede deoarece se află în interiorul unităţii centrale de calcul şi este o 
componentă deosebit de sensibilă.
-este un pachet de discuri asemanatoare celor flexibile, montate pe un ax in jurul caruia se
rotesc pentru a permite dispozitivului de citire/scriere sa aiba acces la o zona din 
suprafata discului.Suprafata discurilor este impartita in cercuri concentrice numite piste, 
iar acestea la randul lor sunt impartite in arce de cerc egale numite sectoare( un sector are
capacitatea de 512 bytes).

• Caracteristicile hard disk-urilor sunt:
– dimensiunile. Majoritatea hard disk-urilor se montează în calculator într-

un locaş de 10x15x3 cm. 
– capacitatea de stocare. Capacitatea poate fi de la câţiva MB la 135GB în 

prezent. 
– interfaţa de transfer, 
– viteza de rotaţie. Se găsesc discuri care lucrează la turaţii de 4500, 

respectiv 7200 de rotaţii pe minut. 
– viteza de transfer a datelor (o valoare orientativă: 6,5MBps), 
– timpul de access (orientativ: 12,5 milisecunde), 
– memoria tampon (cache), cu rolul de a eficientiza transferul de date, cu 

valori care pot merge pâna la 512kB. 

II. Dispozitive pentru suporturi optice
- Sunt construite dintr-un material metalic (Al) lustruit, acoperit cu un strat din material 
plastic.
- Suprafata discurilor este divizata in piste  continue, in forma de spirala, iar spatiul de 
memorare este divizat in blocuri.

1. CD-ul
-este o unitate optică de stocare a datelor ;
-un CD poate avea capacitatea de 650 sau 700 MB (în format muzical 74 sau 80 de 
minute). 
- Cd-ROM-ul foloseşte laserul pentru a citi mediile CD 

• DVD-ul (Digital Versatile Disc, Digital Video Disc) este un tip nou de CD cu 
capacitatea de 4,7GB pe o faţă Exista medii care permit utilizarea ambelor feţe, 
capacitatea de stocare a DVD-ului ajungînd astfel la 9GB. Vitezele de transfer 
variază între 600kBps şi 1,3MBps.

• Unităţile DVD-ROM citesc orice tip de CD şi DVD. Există unităţi inscriptibile şi 
reinscriptibile DVD (-R, -RW, RAM, +RW). Pentru rescrierea DVD-urilor se 
foloseşte aceeaşi tehnologie ca şi în cazul CD-urilor, Există şi unităţi combo, 
capabile să citească atât CD-uri cât şi DVD-uri şi să scrie/rescrie CD-uri.

• Majoritatea unităţilor de CD şi DVD se montează în carcasa calculatorului într-un
locaş de 5,25 inch. Interfeţele de transfer utilizate sunt IDE, SCSI.


