Κύρια Μνήμη ή Κεντρική Μνήμη (Main Memory)
Σε θάζε ππνινγηζηή ε κύρια μνήμη απνηειείηαη από δύο βαζικά είδη μνήμης:
α) ηε μνήμη RAM (Random Access Memory – Μνήμη ησταίας προζπέλαζης)
β) ηε μνήμη ROM (Read Only Memory

θαη

– Μνήμη μόνο για διάβαζμα)

RAM

ROM

Σύνολο από νινθιεξωκέλα θπθιώκαηα.

Ένα μόνο νινθιεξωκέλν θύθιωκα.

Απνζεθεύεη προζωρινά ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ππνινγηζηήο όζν
απηόο είλαη ζε ιεηηνπξγία. Δειαδή, ε
κλήκε απηή γεκίδεη θαη αδεηάδεη
αζηακάηεηα κε δεδνκέλα/πιεξνθνξίεο.
Η κλήκε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα
ανάγνωζη, όζν θαη γηα εγγραθή
δεδνκέλωλ.
Τα πεξηερόκελά ηεο διαγράθονηαι
(τάνονηαι) κε ηε ζθόπηκε ή κε δηαθνπή
ηεο παξνρήο ηνπ ξεύκαηνο (είλαη όπωο ήδε
είπακε γηα πξνζωξηλή απνζήθεπζε).
Οη πιεξνθνξίεο ηεο είλαη δηαζέζηκεο γηα
όζε ώξα ηεο ρξεηάδεηαη ν ππνινγηζηήο θαη
κπνξνύλ λα διαβαζηούν, λα γραθούν
αιιά θαη λα διαγραθούν.
Η πνζόηεηα δεδνκέλωλ πνπ κπνξνύλ λα
απνζεθεπ-ηνύλ ζηελ κλήκε θαζνξίδεη ηε
τωρηηικόηηηά ηεο.
Σηελ νπζία, όηαλ κηιάκε γηα κύρια μνήμη
αλαθεξόκαζηε ζηε κλήκε RAM.

Τα δεδνκέλα ζηε κλήκε απηή είλαη μόνιμα
απνζεθεπκέ-λα θαη ππάξρνπλ ήδε έηνηκα
από ηελ ζηηγκή ηεο θαηαζθεπήο ηεο.
Τα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη δεν μπορούν να
διαγραθούν, θαη δεν μπορούν να
αλλατθούν από ηνπο ρξήζηεο.
Τα πεξηερόκελά ηεο δεν τάνονηαι κε ηε
δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ ξεύκαηνο (είλαη
όπωο ήδε είπακε κόληκα).
Τα δεδνκέλα ηεο είλαη απαξαίηεηα γηα ην
μεθίλεκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ππνινγηζηή θαη πξνζθέξνληαη μόνο για
διάβαζμα.

Τόζν ε κλήκε RAM όζν θαη ε κλήκε ROM είλαη κλήκεο “ησταίας προζπέλαζης”.
Τη ζεκαίλεη όκωο απηό;

Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη αλαδήηεζεο ηωλ δεδνκέλωλ:

α) Σειριακός ηξόπνο πξνζπέιαζεο, όπνπ όηαλ ζέινπκε λα εληνπίζνπκε ηε ζέζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ,
μεθηλάκε από ηελ αξρή θαη πεξλάκε κε ηε ζεηξά έλαλ έλαλ ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο ώζπνπ λα ην
ζπλαληήζνπκε.
β) Τσταία προζπέλαζη, όπνπ γηα λα βξνύκε θάπνην ζηνηρείν πεγαίλνπκε θαηεπζείαλ ζηε ζέζε πνπ
είλαη απνζεθεπκέλν, ρωξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε από όια ηα πξνεγνύκελα.

Πιεξνθνξηθή Α’ Γπκλαζίνπ

Κεθ. 2ν: Τν Υιηθό ηνπ Υπνινγηζηή

θα. Λαζπηά Φ., ΠΕ19

