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MATÉRIA: CONCEITOS BÁSICOS DE COMPUTAÇÃO

 Aula N°: 27
 Tema: Componentes de hardware –subsistemas de memórias



INTRODUÇÃO
 Conceitualmente, a memória é um componente

muito simples, é um depósito onde são guardados
certos elementos (as informações) para serem
usados quando desejado (recuperação da
informação armazenada).



OS DIVERSOS TIPOS DE MEMÓRIAS
 Aumento crescente da velocidade das UCP, muito

maior que o tempo de acesso da memória.
 Os programas atuais exigem cada vez mais

capacidade de armazenamento de informações.
 Se existisse somente um tipo de memória, esta

deveria ser compatível com a velocidade da UCP.



TIPOS DE MEMÓRIAS - EXEMPLOS



COMPARAÇÃO ENTRE TEMPOS
DE ACESSO
 Considere um sistema no qual a UCP (Unidade

Central de Processamento) manipula um dado
em 5 nanossegundos, e a memória pode transferir
um dado para a UCP em 60 nanossegundos.

 Dessa forma, a cada 60 nanossegundos, a UCP
trabalharia 5 e ficaria os outros 55 ociosa,
acarretando baixa produtividade do sistema.



LEI DE MOORE
 A capacidade dos processadores dobra a cada 18

meses, mantendo o mesmo valor.
 Dito por Gordon Moore, um dos fundadores da

Intel, em 1965.
 Até quando essa lei será válida? Limitações

atualmente encontradas?



LEI DE MOORE – EXEMPLO PRÁTICO



AÇÕES REALIZADAS PELA MEMÓRIA
Basicamente, as únicas duas ações que são
realizadas pela memória são escrita e leitura.
 Escrita (write) é o processo de armazenamento

das informações na memória.
 Leitura (read) é o processo de recuperação das

informações da memória



AÇÕES REALIZADAS PELA MEMÓRIA



ANALOGIA DA MEMÓRIA X BIBLIOTECA
 Em uma biblioteca o elemento a ser manipulado é

o livro (informação). A prateleira onde ele está
armazenado é o endereço. Quando alguém solicita
um livro, o bibliotecário vai até o endereço e
recupera o livro.



REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA
MEMÓRIA
 A memória do computador tem como elemento

básico de armazenamento físico o bit (0,1).
 Um bit pode representar apenas 2 valores

distintos.
 Como fazer então, para representar por exemplo,

todas as letras do alfabeto?



REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA
MEMÓRIA
 Por esse motivo é que os sistemas de computação

agrupam determinadas quantidades de bits,
identificando este grupo como uma unidade de
armazenamento, denominada célula.

 Exemplificando, vamos imaginar uma célula de
uma planilha do Excel.



DEFINIÇÃO DE CÉLULAS
 Grupo de bits tratado em conjunto pelo sistema,

isto é, esse grupo é movido em bloco como se fosse
um único elemento, sendo assim identificado para
efeitos de armazenamento e transferência, como
uma unidade.



LOCALIZAR UMA INFORMAÇÃO NA
MEMÓRIA
 A memória é constituída de vários blocos de bits

(células) e por isso, é necessário que seja definido
um método para identificar cada uma dessas
células. Dessa forma, quando o conjunto de bits
for necessário a um determinando
processamento, deverá ser distintamente
identificado.



EXEMPLIFICANDO
 Uma rua pode conter 100 casas idênticas, o que

visualmente tornaria impossível de distingui-las,
contudo, o carteiro não erra na entrega da
correspondência pois cada casa contém um
número único que a identifica. Esse número,
falando em memória, é o endereço.



NOTA IMPORTANTE
 As memórias são constituídas de elementos

físicos (seu conteúdo) que, de diferentes formas
(elétrica, mecânica, ótica) representam os dados.

 Os endereços de cada grupo de bits não são
fisicamente representados em qualquer lugar do
sistema. Didaticamente, insere-se, ao lado de
cada célula, o seu endereço de modo que o
entendimento fique mais fácil.



LEITURA E ESCRITA
 A operação de escrita é destrutiva, ou seja, ao

armazenar um dado em uma célula o conteúdo
anterior é destruído. Processo semelhante a uma
fita cassete.

 A operação de leitura não deve ser destrutiva.
Ela é, na realidade, uma ação de copiar um valor
em outro local, permanecendo o mesmo valor no
local de origem.



PROCESSO DE ESCRITA

1. A CPU coloca o endereço no REM2. A CPU coloca o dado no RDM3. A CPU coloca o sinal de WRITE no UC4. O Sinal de Controle,  o Endereço e os dados são enviados  à memória



PROCESSO DE LEITURA

1. A CPU coloca o endereço no REM2. A UC envia sinal de READ para memória.3. O REM envia o endereço para memória que localiza o e endereço.4. A memória pega os dados  e envia para o RDM da CPU 



HIERARQUIA DE MEMÓRIA
Existem muitas memórias no computador, as quais
se interligam de forma bem estruturada,
constituindo um sistema em si, fazendo parte do
sistema global de computação, que pode ser
denominado subsistema de memória.



HIERARQUIA DE MEMÓRIA



PARÂMETROS DA MEMÓRIA
 Tempo de Acesso: indica quanto tempo a

memória gasta para colocar uma informação na
barra de dados após uma determinada posição ter
sido endereçada.

 Ciclo de Memória (apenas para memórias
eletrônicas): período de tempo decorrido entre
duas operações sucessivas de acesso a memória,
sejam de escrita ou leitura.



PARÂMETROS DA MEMÓRIA
 Capacidade é a quantidade de informação que pode

ser armazenada em uma memória. A unidade de
medida mais comum é o byte

 Volatilidade – Memórias podem ser do tipo volátil ou
não volátil.

 Uma memória não volátil é a que retém a informação
armazenada quando a energia elétrica é desligada.
Ex.: memórias magnéticas e óticas, como discos e
fitas, memórias de semicondutores do tipo ROM e
EPROM.



MEMÓRIA VOLÁTIL E NÃO VOLÁTIL

Volátil

Não volátil



TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO
 Memórias de semicondutores – são

dispositivos fabricados com circuitos eletrônicos e
baseados em semicondutores. São rápidas e
relativamente caras.

Registradores, memória principal e memória cache
são exemplos de memórias de semicondutores.



TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO
 Memórias de meio magnético: são dispositivos

como disquetes e discos rígidos. Características
magnéticas semelhantes as fitas cassetes.
Permite armazenar grande quantidade de
informações, tempo de acesso muito maior.



TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO
 Memórias de meio ótico: são dispositivos, do

tipo CD-ROM, DVD. Utilizam um feixe de luz
para marcar o valor (0 ou 1) de cada dado.



PROPRIEDADES DA MEMÓRIA
 Temporariedade: indica o conceito de tempo de

permanência da informação em um dado tipo de
memória. Ex.: tempo de armazenamento da
informação num HD ou CD comparado, por
exemplo, ao da informação armazenada na ULA

 Custo: Depende de muitos fatores, como
tecnologia em que foi construída, que redunda em
maior ou menor tempo de acesso.



REGISTRADORES
 Em um sistema de computação, o destino final de

qualquer tipo de conteúdo de memória é o
processador (UCP). O objetivo final de qualquer
subsistema de memória é armazenar informações
destinadas a serem, em algum momento,
utilizadas pelo processador.

 O registrador é o responsável pela execução das
instruções, pela manipulação dos dados e pela
produção de resultados das operações.



REGISTRADORES



OPERAÇÕES DO PROCESSADOR
 As operações do processador são realizadas nas suas

unidades funcionais: Unidade Aritmética e Lógica (ULA ou
ALU), na unidade de ponto flutuante (UFP ou FPU) ou
talvez na unidade de processamento vetorial.

 No entanto, antes que as instruções sejam interpretadas e
os dispositivos da UCP sejam acionados, o processador
necessita buscar as informações de onde ela estiver
armazenada e armazená-la em seu próprio interior, em um
dispositivo chamado de registrador de instrução.



OPERAÇÕES DO PROCESSADOR
 Após o processo de buscar dados na memória para ser

manipulado pela ULA, esses dados também precisam ser
armazenados em algum local na UCP até serem
efetivamente utilizados. O resultado de um processamento
também precisam ser temporariamente armazenados na
UCP, para serem novamente manipulados pela ULA, por
uma outra instrução.

 Dá-se o nome de registradores as pequenas unidades de
memória, na UCP, que armazenam esses dados acima
descritos.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO DE CONTEÚDO

1. Defina com suas palavras o termo memória.
2. Quais são as possíveis operações de uma

memória?
3. O que é uma célula?
4. Cite e explique alguns tipos de memória
5. Cite e explique pelo menos três tipos de

características de cada tipo de memória.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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