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IntroduçãoIntrodução
 Em se tratando de computador, entendemos que Em se tratando de computador, entendemos que 

memória são dispositivos que armazenam dados com os memória são dispositivos que armazenam dados com os 
quais o processador trabalha.quais o processador trabalha.

 Necessariamente existe dois tipos de memórias:Necessariamente existe dois tipos de memórias:
                      -Memória ROM-Memória ROM
                      -Memória RAM-Memória RAM



  

HISTÓRIAHISTÓRIA

 No inicio, a memoria era o componente mais No inicio, a memoria era o componente mais 
caro do computador, não passando de 640 KB.caro do computador, não passando de 640 KB.

 Hoje em dia Ultrapassam os 2 GB.Hoje em dia Ultrapassam os 2 GB.



    

Memorias ROMMemorias ROM



  

Memória ROMMemória ROM

 Serve somente como leitura;Serve somente como leitura;

 Uma vez seus dados gravados, não pode mais ser Uma vez seus dados gravados, não pode mais ser 
alterado, apenas através de procedimentos especiais;alterado, apenas através de procedimentos especiais;

 Suas informações são lidas pelo computador;Suas informações são lidas pelo computador;

 São memórias não-voláteis, ou seja, quando o São memórias não-voláteis, ou seja, quando o 
computador for desligado ela não perde suas computador for desligado ela não perde suas 
informações.informações.



  

Tipos de Memória ROMTipos de Memória ROM

PROMPROM: : 
A gravação nesses dispositivos é feito por meio de A gravação nesses dispositivos é feito por meio de 
reação física através de equipamentos que reação física através de equipamentos que 
impulsionam elementos elétricos;impulsionam elementos elétricos;
Uma vez acontecido isso, suas informações não Uma vez acontecido isso, suas informações não 
podem ser alteradas;podem ser alteradas;



  

Tipos de Memória ROMTipos de Memória ROM
EPROMEPROM: : 
As memórias EPROM têm como principal característica As memórias EPROM têm como principal característica 
a capacidade de permitir que dados sejam regravados a capacidade de permitir que dados sejam regravados 
no dispositivo.no dispositivo.
Para isso, tem um auxílio de um componente que emite Para isso, tem um auxílio de um componente que emite 
luz ultravioleta.luz ultravioleta.
  Nesse processo, os dados gravados precisam ser Nesse processo, os dados gravados precisam ser 
apagados por completo. Somente depois disso é que apagados por completo. Somente depois disso é que 
uma nova gravação pode ser feita;uma nova gravação pode ser feita;



  

Tipos de Memória ROMTipos de Memória ROM

Outros exemplos de memória ROM:Outros exemplos de memória ROM:

                                                                  
                                                                      CD, DVDCD, DVD
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 Memória de acesso aleatório;Memória de acesso aleatório;
 Umas das principais partes dos Umas das principais partes dos 

computadores;computadores;
 É nessa memória onde fica armazenado os É nessa memória onde fica armazenado os 

dados que o processador quer trabalhar, ou dados que o processador quer trabalhar, ou 
está trabalhando;está trabalhando;

 Sua forma de armazenamento de dados é Sua forma de armazenamento de dados é 
bastante rápido em comparação a memória bastante rápido em comparação a memória 
ROM;ROM;

 Suas informações são perdidas quando não Suas informações são perdidas quando não 
há energia elétrica, por isso é chamada de há energia elétrica, por isso é chamada de 
memória volátil.memória volátil.  

Memória RAMMemória RAM



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM

 DIMMDIMM

 DDRDDR

 DDR2DDR2

 DDR3DDR3



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM

 DIMM(Double In-Line Memory Module)DIMM(Double In-Line Memory Module)

-Levam esse nome por terem terminais de contatos em -Levam esse nome por terem terminais de contatos em 
ambos os lados do pente;ambos os lados do pente;

-São capazes de transmitir 64 bits por vez.-São capazes de transmitir 64 bits por vez.

--
-168 pinos , 100MHz --133MHz-168 pinos , 100MHz --133MHz
    



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM

 DDRDDR

- foi criada para ter o dobro de desempenho em relação às - foi criada para ter o dobro de desempenho em relação às 
memória existentes.memória existentes.

-DDR -- 182 pinos , 266Mhz ,333 Mhz ,400MHz-DDR -- 182 pinos , 266Mhz ,333 Mhz ,400MHz

-Limite de 1 GB-Limite de 1 GB
    



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM

 DDR 2DDR 2

-A nova tecnologia veio com a promessa de aumentar o -A nova tecnologia veio com a promessa de aumentar o 
desempenho, diminuir o consumo elétrico e o desempenho, diminuir o consumo elétrico e o 
aquecimento.aquecimento.

-São esperados módulos de até 4GB de memória.-São esperados módulos de até 4GB de memória.

-DDR2 - 240 pinos -, 400MHz , 533Mhz , -DDR2 - 240 pinos -, 400MHz , 533Mhz , 
667Mhz ,800Mhz ,1066Mhz667Mhz ,800Mhz ,1066Mhz
    



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM

 DDR 3DDR 3

-DDR3 SDRAM é uma melhoria sobre a tecnologia -DDR3 SDRAM é uma melhoria sobre a tecnologia 
precedente DDR2 SDRAM. O primeiro benefício da DDR3 precedente DDR2 SDRAM. O primeiro benefício da DDR3 
é a taxa de transferência duas vezes maior que a taxa da é a taxa de transferência duas vezes maior que a taxa da 
DDR2.DDR2.
-São esperados módulos de até GB de memória.-São esperados módulos de até GB de memória.

    



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM



  

Tipos de Memória RAMTipos de Memória RAM

 DiferençasDiferenças

-Barramento-Barramento

-Encapsulamento-Encapsulamento
    



  

Bios(Basic Input/Output System Bios(Basic Input/Output System 
(Sistema Básico de (Sistema Básico de 

Entrada/Saída))Entrada/Saída))

BIOS é um programa de computador pré-gravado em memória 
permanente executado por um computador quando ligado. Ele é 
responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem 
como por iniciar a carga do sistema operacional.



  

POST (Power on self test, que POST (Power on self test, que 
em português é algo como em português é algo como 

"Auto-teste de inicialização") "Auto-teste de inicialização") 

É uma sequência de testes ao hardware de um computador, 
realizada pela BIOS, responsável por verificar preliminarmente se 
o sistema se encontra em estado operacional.[1] Se for 
detectado algum problema durante o POST a BIOS emite uma 
certa sequência de bips sonoros, que podem mudar de acordo 
com o fabricante da placa-mãe.



  

POSTPOST



  

CMOSCMOS

 No jargão dos computadores, é comum usar o termo No jargão dos computadores, é comum usar o termo 
"CMOS" para se referir a uma determinada área de "CMOS" para se referir a uma determinada área de 
memória, onde ficam guardadas informações sobre os memória, onde ficam guardadas informações sobre os 
periféricos instalados e a configuração inicial do periféricos instalados e a configuração inicial do 
computador, além do relógio e calendário sustentados por computador, além do relógio e calendário sustentados por 
uma Bateria.uma Bateria.



  

Placas de VídeoPlacas de Vídeo

 Placa de vídeo, também chamada de adaptador de vídeo Placa de vídeo, também chamada de adaptador de vídeo 
ou aceleradora gráfica, é um componente de um ou aceleradora gráfica, é um componente de um 
computador que envia sinais deste para o monitor, de computador que envia sinais deste para o monitor, de 
forma que possam ser apresentadas imagens ao forma que possam ser apresentadas imagens ao 
utilizador. Normalmente possui memória própria, com utilizador. Normalmente possui memória própria, com 
capacidade medida em octetos.capacidade medida em octetos.



  

Placas de VídeoPlacas de Vídeo

 PCI (Peripheral Component Interconnect — Interconector PCI (Peripheral Component Interconnect — Interconector 
de Componentes Periféricos) é um barramento para de Componentes Periféricos) é um barramento para 
conectar periféricos em computadores baseados na conectar periféricos em computadores baseados na 
arquitetura IBM PC.arquitetura IBM PC.



  

Placas de VídeoPlacas de Vídeo

 A Accelerated Graphics Port (Porta Gráfica Acelerada) A Accelerated Graphics Port (Porta Gráfica Acelerada) 
(AGP, muitas vezes também chamada Advanced (AGP, muitas vezes também chamada Advanced 
Graphics Port (Porta Gráfica Avançada)) é um barramento Graphics Port (Porta Gráfica Avançada)) é um barramento 
de computador (computer bus) ponto-a-ponto de alta de computador (computer bus) ponto-a-ponto de alta 
velocidade, padrão para conectar uma placa aceleradora velocidade, padrão para conectar uma placa aceleradora 
gráfica, que tem a função de acelerar o processamento de gráfica, que tem a função de acelerar o processamento de 
imagens 3D (terceira dimensão).imagens 3D (terceira dimensão).



  

Placas de VídeoPlacas de Vídeo

 PCI-Express (também conhecido como PCIe ou PCI-Ex) é PCI-Express (também conhecido como PCIe ou PCI-Ex) é 
o padrão de slots (soquetes) criada para placas de o padrão de slots (soquetes) criada para placas de 
expansão utilizadas em computadores pessoais para expansão utilizadas em computadores pessoais para 
transmissão de dados. Introduzido pela empresa Intel em transmissão de dados. Introduzido pela empresa Intel em 
2004, o PCI-Express foi concebido para substituir os 2004, o PCI-Express foi concebido para substituir os 
padrões AGP e PCI.padrões AGP e PCI.



  

Conectores de VídeoConectores de Vídeo



  

MonitoresMonitores

 Monitor CRT:Monitor CRT:
 Possui um tempo de resposta muito baixo, entre um Possui um tempo de resposta muito baixo, entre um 

comando e a sua posterior reprodução na tela. Por este comando e a sua posterior reprodução na tela. Por este 
motivo, este tipo de monitor é mais recomendado para motivo, este tipo de monitor é mais recomendado para 
Gamers ou profissionais da área gráfica. Além disso, os Gamers ou profissionais da área gráfica. Além disso, os 
monitores CRT são mais resistentes e, apesar da vida útil monitores CRT são mais resistentes e, apesar da vida útil 
média de 20.000 horas, costumam durar muito mais.média de 20.000 horas, costumam durar muito mais.



  

MonitoresMonitores

 Monitor LCD:Monitor LCD:
 Este monitor não usa um tubo de raio catódico, mas sim Este monitor não usa um tubo de raio catódico, mas sim 

peliculas de cristal líquido, que quando energizadas, peliculas de cristal líquido, que quando energizadas, 
produzem o espectro de cores na tela. Este monitor têm produzem o espectro de cores na tela. Este monitor têm 
se tornado o mais utilizado no mundo, pelas suas se tornado o mais utilizado no mundo, pelas suas 
vantagens em relação ao CRT: Peso reduzido, ocupa vantagens em relação ao CRT: Peso reduzido, ocupa 
menor espaço, consome muito menos energia e não menor espaço, consome muito menos energia e não 
possui telas cintilantes (Efeito em que a tela parece possui telas cintilantes (Efeito em que a tela parece 
piscar, que causa problemas de saúde)piscar, que causa problemas de saúde)



  

MonitoresMonitores

 Monitor LEDMonitor LED
 O monitor LED nem sempre é LED de fato. Na verdade, a O monitor LED nem sempre é LED de fato. Na verdade, a 

maioria dos monitores ditos como “LED”, na verdade são maioria dos monitores ditos como “LED”, na verdade são 
monitores LCDs, que ao invés de utilizarem lâmpadas monitores LCDs, que ao invés de utilizarem lâmpadas 
fluorescentes para acenderem o monitor, utilizam LEDs. fluorescentes para acenderem o monitor, utilizam LEDs. 
Portanto surgem dos sub-tipos de monitores: Os Portanto surgem dos sub-tipos de monitores: Os 
monitores LCD-LEDs e os monitores LEDs verdadeiros.monitores LCD-LEDs e os monitores LEDs verdadeiros.



  

MonitoresMonitores



  

DuvidasDuvidas



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32

