
ZNIE TO PODOBNE, ALE NIE JE 
TO ISTÉ: ČO JE ROZDIEL MEDZI 
RAM A ROM?

PRAVDEPODOBNE UŽ KAŽDÝ 
POUŽÍVATEL INTELIGENTNÝCH 
PRÍSTROJOV SA UŽ STRETOL S 
DVOMA DOBRE ZNÁMYMI PAMÄŤAMI: 
S RAM-OM A ROM-OM. MNOHÍ AVŠAK 
NEVEDIA, ŽE ČO PRESNE ZNAMENAJÚ 
TIETO SKRATKY A ČO JE VLASTNE 
ROZDIEL MEDZI TÝMI DVOMA 
FORMAMI UKLADANIA ÚDAJOV. 
PREČO JE DÔLEŽITÉ RAM V PRÍPADE 
JEDNÉHO LAPTOPU ALEBO 
POČÍTAČA? ČO UKLADÁ ROM A 
PREČO JE NEVYHNUTNÉ V PRÍPADE 
AJ STOLNÝCH A PRENOSNÝCH 
PRÍSTROJOV?
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/vzdelavacie-materialy/znie-to-podobne-ale-nie-je-to-iste-co-je-
rozdiel-medzi-rom-a-ram-bp637)
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ZNIE TO PODOBNE, ALE NIE JE TO ISTÉ: ČO JE 
ROZDIEL MEDZI RAM A ROM?

Pravdepodobne už každý používatel inteligentných prístrojov sa už stretol s dvoma dobre známymi pamäťami: s RAM-
om a ROM-om. Mnohí avšak nevedia, že čo presne znamenajú tieto skratky a čo je vlastne rozdiel medzi tými dvoma 
formami ukladania údajov.

Prečo je dôležité RAM v prípade jedného laptopu alebo počítača? Čo ukladá ROM a prečo je nevyhnutné v prípade aj 
stolných a prenosných prístrojov? V nasledovnom článku chceme objasniť tieto dôležité otázky a predstaviť našim 
čitateľom, čo znamenajú tieto dve mistické skratky.

Čo je to RAM?
Názor RAM je anglický výraz, takže skratka pomenovania Random Acces Memory. Tri písma pokrývajú takú pamäťovú 
jednotku, čo je nevyhnutný a rozhodujúci prvok aj v prípade stolových aj v prípade prenosných počítačov. Ak sa chceme 
vyjadriť velmi každodenným spôsobom, tak by sme povedali, že RAM je všeobecný názov zapisovateľných a 
čitateľných pamäťových moduloch, ktoré majú aj viac typov z hladiska oblasti používania, napríklad takzvaná statická 
(SRAM), alebo dimanická (DRAM) pamäť. 

Dva najdôležitejšie údaje RAM je kapacita ukladania, naďalej rýchlosť pamäťového modulu. Velkosť ukladacej kapacity 
môže byť odlišná, avšak minimum je štandardne 4 GB. Samozrejme v prípade náročnejšieho použitia (napríklad 
používanie grafických softvérov) sa odporúča používať s väčším výkonom, aspoň pamäť s velkosťou 16 GB.

Rýchlosť pamäťového modulu oproti kapacity ukladania sa merajú nie v gigabajtoch, ale v MHz a to stanovuje, že ako 
rýchlo vieme ukladať údaje do pamäti, respektíve ako rýchlo ich vieme prečítať. Nakolko RAM-y sú priamo čitateľné aj 
zapisovateľné prostredníctvom používatela, ale ich obsah informácie zmiznú s výpadkom napájania.

Čo je to ROM?
Tri písma ROM sú takisto z anglického vyjadrenia, skrata Read Only Memory. To znamená nasledovné: len čitateľná 
pamäť. Už aj z toho dá sa uhádnuť, že údaje umiestnené na ROM sa nadá zmeniť prostredníctvom používatela, sú 
integrovatelné iba raz, štandardne pri výrobe, výnimky sú ale modernej2đie technológie EPROM a EEPROM v prípade 
ktorých údaj písaný do pamäti je odstránitelný aj programovatelný.

ROM-y v závislosti od prístrojov sú schopné zachovať informácie aj v beznapäťovom stave obmedzene alebo 
neobmedzene. Práve preto ich používajú hlavne na zachovanie, ukladanie firmware-ov, alebo nastavených údajov, 
ktoré patria k programom. Ale sú aj jednotlivé typy, ktoré nám umožňujú aj ukladanie našich osobných údajov (napríklad 
CD-ROM, alebo pamäť flash).
Takže čo je hlavný rozdiel?
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ROM nie je zapisovateľný prostredníctvom používatela, zohráva dôležitú úlohu hlavne pri zapnutí počítača. Oproti tomu 
RAM je zapisovateľný aj čitalelný a jeho hlavná úloha je, aby zabezpečil potrebné ukladanie údajov pre stabilné 
fungovanie fungujúceho systému. Dôležitá vlastnosť ROM-u je, že je schopný ukladať údaje aj v stave bez napájania, 
kým oproti tomu RAM vie zachovať uložené údaje iba pod zdrojom energie.

Jedna vec je ale spoločná aj v RAM aj v ROM. Hoci v posledných rokoch technológia sa velmi vela rozvíjala a prešla 
rôznymi zmenami, ale ak chcete prevádzkovať jeden počítač, tablet alebo laptop, tak určite budeme potrebovať vhodný 
ROM a RAM s príslušnými parametrami.
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