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  مقدمه   

افظه ، انواع آن در انسان و ماشين و وظايف هر كدام ، بصورت خالصه در دو بخش كلي موضوع ح       

بخش اول مروري بر انواع حافظه در انسان با ديدگاههاي متفاوت و بخش دوم . گردآوري شده است 

  .باشد  بررسي انواع حافظه در ماشين و برخي ويژگيهاي مهم آنها مي

  

 انواع حافظه در انسان .1

  بلحاظ مدت زمانلديدگاه او .1.1

 حافظه احساسي ، حافظه كوتاه مدت و حافظه بلند . سه دسته تقسيم كرد حافظه را ميتوان به 

  .مدت 

  حافظه احساسي .1.1.1

اطالعات بدست آمده از محيط در حافظه احساسي و گذرا نگهداري شده و در صورتي     

ا درك كردن چيزي پس از حافظه احساسي متناظر است ب .رود  كه مورد نياز نباشد ، از بين مي

 صورت George Sperling1لين تحقيق در اين خصوص توسط 1او.  هزارم ثانيه 500الي 200

 آيتم است و از طريق مرور ذهني 12دود  ظرفيت اين حافظه حنمايد كه   او عنوان مي.پذيرفته است 

  .باشد  قابل تقويت و افزايش نمي

                              
1- he is a distinguished Professor of Cognitive Science at the University of California, Irvine
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  حافظه كوتاه مدت .1.1.2

اطالعات . شود بخشي از اطالعات حافظه احساسي به حافظه كوتاه مدت منتقل مي    

دريافت شده در حافظه كوتاه مدت مياني قرار گرفته و بمنظور ذخيره شدن در حافظه طوالني مدت ، 

در غير اينصورت اطالعات موجود در حافظه كوتاه مدت براي . مرتبه فراخواني شود زم است چند ال

حافظه كوتاه مدت ظرفيت كمي براي نگهداري اطالعات داشته و ميزان آن . گردد  هميشه فراموش مي

 آيتم 7اين ميزان در افراد ، . به اندازه تعداد آيتمهائي است كه يك فرد ميتواند بسرعت تكرار كند 

اطالعات در حافظه كوتاه مدت ، بيشتر بصورت صوتي رمز گرداني شده و بازيابي اطالعات . باشد  مي

  .گيرد  سريع و معموال بدون خطا صورت مي

2±

   مدتبلندحافظه  .1.1.3

حافظه بلند مدت داراي ظرفيت نامحدود بوده ليكن اين امر به اين معنا نيست كه هيچ     

اين حافظه قادر است توالي زماني و مكاني را بصورت چكيده نگهداري نمايد .  نشود اطالعاتي فراموش

بازيابي اطالعات با خطا روبرو است و از داليل آن ميتوان به اطالعات نامحدود موجود در حافظه بلند .

  .مدت و گذشت زمان اشاره نمود 

  بلحاظ نوع اطالعاتديدگاه دوم .1.2

) procedural(و ضمني )  declarative( بخش صريح  حافظه بلند مدت ميتواند به دو

. طالعات در نظر گرفت حافظه را ميتوان بعنوان توانائي ذخيره و بازيابي ا. تقسيم بندي شود 

و ضمني ) semantic( معنائي هاي بخشتواند به  مي declarativeهمچنين حافظه 
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)episodic ( و شرح حالي )Autobiographical ( و ديداري)Visual ( تقسيم بندي

  .شود 

1.2.1. semantic memory 

 تهران ". سازد  پذير مي امكان رمز نمودن علوم انتزاعي از دنيا را امكانحافظه معنائي 

   ."پايتخت ايران است 

1.2.2. episodic memory 

اطالعاتي كه مربوط . رود  حافظه ضمني براي ذخيره اطالعات خصوصي تري بكار مي

مربوط به زمان يا مكان خاصي به عوامل حسي ، هيجاني و معاشرتهاي شخصي 

  .باشد  مي

1.2.3.  Autobiographical memory 

اين حافظه براي ذخيره اطالعات مربوط به رويدادهاي شخصي خود فرد كه عموما در 

  .حافظه ضمني معادل آنها وجود دارد ميباشد 

1.2.4. Visual memory 

بخشي از حافظه است كه اطالعات مربوط به ويژگيهاي حسي وابسته به عوامل و 

ما قادريم تا اطالعاتي كه همسان اجسام ، . شود  تجربيات ديداري در آن ذخيره مي

باشند را  به ترتيب تصوير ذهني در حافظه ذخيره  اماكن ، حيوانات و اشخاص مي

  .نمائيم 
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 ) temporal direction (موقتيديدگاه سوم بلحاظ هدايت  .1.3

  

آوري  گره زدن يك روبان به انگشت نمادي است از ابزاري براي بياد: ظه موثر در آينده حاف

  . موارد خاص 

  

 انواع حافظه در ماشين .2

،  ولي   را بر هر نوع وسيله ذخيره سازي الكترونيكي اطالق كرد          " حافظه   "با اينكه مي توان واژه      

بليت ذخيره سازي موقت استفاده مي      اغلب از واژه فوق براي مشخص نمودن حافظه هاي سريع با قا           

Volatile   .حافظه ها را مي توان بر اساس شـاخص هـاي متفـاوتي تقـسيم بنـدي كـرد                     و  .شود

Nonvolatile  . است  نمونه اي از اين تقسيم بندي ها

( (حافظه فقط خواندني  2.1.  Read Only Memory

 فقط مـي توانـد آن       ، بلكه دهد    تغيير نمي را  اطالعات موجود در اين نوع حافظه       ماشين   .2.1.1

برنامـه  . رود و ثابت مـي مانـد        هنگام خاموش شدن نيز اين اطالعات از بين نمي        . را بخواند 

BIOS                  كه وظيفه آزمايش و راه اندازي قسمت هاي مختلف رايانه را بـه هنگـام روشـن 

 .شود شدن سيستم برعهده دارد در اين نوع حافظه قرار داده مي
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ROM   هاي  حافظه 2.1.1.1. 

تراشه هائي شامل شبكه اي از سطر و ستون تشكيل شده است از  .  ROMحافظه 

يك تراشه .  ، مستلزم برنامه نويسي وذخيره داده در زمان ساخت است ROMتراشه 

  و اطالعات جديدي را در آن نوشت  را نمي توان برنامه ريزي مجددROMاستاندارد 

 و در رابطه با   اعتماد بوده ، قابل اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزي استفاده كرده. 

اغلب دستگاههاي الكترونيكي كوچك، شامل تمامي دستورالعمل هاي الزم به منظور 

  .كنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود

PROM  هاي  حافظه 2.1.1.2. 

 اين نوع از تراشه ها با محتويـات خـالي بـا        . حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي       

 توسط هر شخص با اسـتفاده از دسـتگاههاي          قيمت مناسب عرضه شده و مي تواند      

Programmer   . ناميده مي شوند ، برنامه ريزي گردندخاصي كه 

EPROM) Erasable Programmable Read Only Memory ( هاي  حافظه 2.1.1.3. 

بـه منظـور بـاز       . را مي توان چندين مرتبه باز نويـسي كـرد          EPROMتراشه هاي   

فرآينـد حـذف    . ات آن پاك گردد    مي بايست در ابتدا محتوي     EPROMنويسي يك   

بـراي حـذف     . انتخابي نبوده و تمام محتويات آن حذف خواهـد شـد           EPROMدر  

 مي بايست آن را از محلي كه نصب شده است جدا كرده و به مدت                EPROMيك  

EPROM  . قرار داد اشعه ماوراء بنفش دستگاه پاك كننده  چند دقيقه زير

2.1.1.4. EEPROM)  Erasable Electrically Programmable Read Only Memory( هاي  حافظه
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EEPROMدر حافظه هاي   : تسهيالت زير ارائه مي گردد

 •   . نخواهد بود براي بازنويسي تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده

 •   .براي تغيير بخشي از تراشه نياز به پاك نمودن تمام محتويات نخواهد بود

 ها مستلزم بكارگيري يـك دسـتگاه اختـصاصي          اعمال تغييرات در اين نوع تراشه      •

 .نخواهد بود

 اعمال تغييـرات در   فرآيند.تراشه هاي فوق در هر لحظه يك بايت را تغيير خواهند داد     

   كند بوده و در مواردي كه مي بايست اطالعات با سرعت تغيير يابند              تراشه هاي فوق  

  .باشند و داراي چالش هاي خاص خود مي  ، سرعت الزم را نداشته

 حافظه خواندني و نوشتني  .2.2

2.2.1. ( Random Access Memory (حافظه دسترسي بطور تصادفي 

روش دسـتيابي بـه ايـن       .  كامپيوتر است     حافظه شناخته ترين نوع حافظه در دنياي      اين  

 دسـتيابي   " تصادفي است ، چون مي توان به هر سلول حافظه مستقيما            نوع از حافظه ها   

  .پيدا كرد

( تراشه مدار مجتمع     ، يك   IC  حافظه RAM (             اسـت كـه از ميليـون هـا ترانزيـستور و

 با اسـتفاده و بكـارگيري يـك خـازن و يـك               در اغلب حافظه ها   .خازن تشكيل مي گردد     

2سلول فوق قادر بـه نگهـداري يـك          .  را ايجاد كرد    ترانزيستور مي توان يك سلول      بيـت 

خازن اطالعات مربوط به بيت را كه يك و يا صفر است ، در خود نگهداري                . داده مي باشد  

                              
2 Binary Digit ; BIT 
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RAMاي مختصر به انواع  در ذيل اشاره  :شود   مي

ايـن نـوع   ) Static Random Access Memory (حافظه دستيابى مستقيم ايـستا  .2.2.1.1

استفاده مي براي هر سلول حافظه ) چهار تا شش    ( حافظه ها از چندين ترانزيستور      

اين نوع حافظه در ابتدا بمنظـور  . براي هر سلول از خازن استفاده نمي گردد       . نمايند

cache . استفاده مي شدند

در ايـن  ) Dynamic Random Access Memory (حافظه دستيابى مستقيم پويـا  .2.2.1.2

نوع حافظه ها براي سلول هـاي حافظـه از يـك زوج ترانزيـستورو خـازن اسـتفاده                    

 .گردد مي

2.2.1.3. Fast page mode dynamic random access memory 
در تراشـه اي فـوق تـا زمـان          .  مـي باشـند    DRAMشكل اوليه اي از حافظه هـاي        

تكميل فرآيند استقرار يك بيت داده توسط سطر و ستون مـورد نظـر، مـي بايـست          

 .منتظر و در ادامه بيت خوانده خواهد شد
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2.2.1.4. Extended data-out dynamic random access memory 
اين نوع حافظه ها در انتظار تكميل و اتمام پـردازش هـاي الزم بـراي اولـين بيـت                    

. نشده و عمليات مورد نظر خود را در رابطه با بيت بعد بالفاصله آغاز خواهنـد كـرد                 

 عمليات مربوط بـه  EDO DRAMپس از اينكه آدرس اولين بيت مشخص گرديد 

 عمليات فوق پنج برابر سـريعتر       سرعت. جستجو براي بيت بعدي را آغاز خواهد كرد       

FPM . است نسبت به حافظه هاي 

2.2.1.5. Synchronous dynamic random access memory  از

بـدين  . بمنظور افزايش و بهبود كارائي استفاده مـي نمايـد            "حالت پيوسته "ويژگي  

منظور زمانيكه سطر شامل داده مورد نظر باشد ، بسرعت در بين ستون ها حركـت                

 داراي سرعتي معادل    SDRAM.  از تامين داده ،آن را خواهد خواند       و بالفاصله پس  

 بوده و امروزه در اكثر كامپيوترها استفاده مـي          EDOپنج برابر سرعت حافظه هاي      

 مگابايـت در ثانيـه   528 معـادل  L2 cacheحداكثر سرعت ارسال داده به .گردد

 .است

2.2.1.6. Rambus3 dynamic random access memory    يـك رويكـرد

ايـن نـوع حافظـه هـا از         .  اسـت   جديد نـسبت بـه معمـاري قبلـي           "كامال DRAM

(RIMM Rambus in-line memory module (    اسـتفاده كـرده كـه از

وجه تمـايز ايـن نـوع       .  استاندارد است  DIMMلحاظ اندازه و پيكربندي مشابه يك       

 " Rambusكانـال  " از يك گذرگاه داده با سرعت باال بـا نـام    حافظه ها استفاده 

 بصورت موازي كار كرده تا بتوانند به سـرعت          RDRAMتراشه هاي حافظه     . است

 . مگاهرتز دست پيدا نمايند800

                              
 تاسيس شد1990کمپاني آمريکايي سازنده سخت افزار و نرم افزارهاي شبکه در کاليفرنيا که در سال  3
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)Hard Disk Drive (  ديسك سخت 2.2.2. 

هارد ديسك هاي اوليه شامل ديسك هاي       .  اختراع گرديد  1950هارد ديسك در سال     

 مگابايت4 نبوده و توان ذخيره سازي چندي     )  سانتيمتر 50/8(  اينچ   20بزرگ با قطر    

در ادامه  .  مي گفتند   " ديسك ثابت    "به اين نوع ديسك ها در ابتدا        . بيشتر را نداشتند  

5به منظور تمايز آنها با       هارد .  استفاده گرديد  " هارد ديسك    " از واژه    اپي ديسك ه  فال

به منظور نگهداري محيط مغناطيسي مـي       ) صفحه   ( Platter ديسك ها داراي يك     

عملكرد يك هارد ديسك مشابه يك نوار كاست بوده و از يك روش يكسان براي       . باشند

كانات ذخيره سازي   هارد ديسك ونوار كاست از ام     . ضبط مغناطيسي استفاده مي نمايند    

در چنـين مـواردي مـي تـوان بـسادگي           .مغناطيسي يكساني نيز اسـتفاده مـي نماينـد        

اطالعات ذخيره شده بر روي هر يـك از         .  بازنويسي كرد  "اطالعاتي را حذف و يا مجددا     

يك هارد ديـسك پيـشرفته قـادر بـه        . رسانه هاي فوق ، ساليان سال باقي خواهند ماند        

 بازيـابي اطالعـات بـا        باالئي از اطالعات در فـضائي انـدك و        ذخيره سازي حجم بسيار     

اطالعات بر روي سطح هر يـك از صـفحات هـارد ديـسك در                .سرعت بسيار باال است     

شـيارها دوايرمتحـدالمركزي مـي      . مجموعه هائي با نام سكتور و شيار ذخيره مي گردد         

بـا  ) نواحي آبـي    (وركه بر روي هر يك از آنها تعداد محدودي سكت         ) نواحي زرد ( باشند  

سكتورهاي فـوق در ادامـه و همزمـان    .  بايت ايجاد مي گردد512 ،  256ظرفيت بين   

                              
4  بايت است576,048,1 يك ميليون يا 
يك صفحه گرد صاف و انعطاف پذير آه با اليه اى از اآسيد آهن پوشيده شده و سطح آن حاوى ذرات ريزى  5
است آه قابليت حفظ ميدان مغناطيسى را دارند و در مجموع در يك پوشش پالستيكى محافظ جاى مى 
.گيرد  
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7  سازماندهي مـي    " سيستم عامل  كالستر " در واحد هاي ديگر با نام        6

  .گردند

  

Platters  )دور در   7200 تـا    3600 اين صفحات مي توانند بـا سـرعت          )صفحات 
  . دقيقه چرخش نمايند

اين بازو با سـرعتي معـادل        .  خواندن و نوشتن را نگاه داشته است        بازوئي كه هد  
  ) حركت شعاعي ( كت در طول هر يك از صفحات است  بار در ثانيه قادر به حر50

  
  

 

  

                              
 زمان پردازنده، فضاى ديسك و  نرم افزارى است آه مسئوليت تخصيص منابع سيستم، شامل حافظه، 6
.ابزارهاى جانبى مانند چاپگر ، مودمها و نمايشگرها را به عهده دارد  

. مى باشد)سكتور(در ديسك هاى سخت و نرم يك واحد ذخيره سازى است آه شامل يك يا چند قطاع 7
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)Flash Memory (  حافظه فلش 2.2.3. 

8BIOS  تراشه  . است در EEPROM تراشه هاي حافظه فالش يك نوع خاص از
 و Smart Mediaكارت هاي . كامپيوتر، متداولترين نوع حافظه فلش است 

Compact Flashنيز نمونه هاي ديگري از حافظه هاي فلش بوده كه اخيرا " 
 در دوربين هاي "فيلم هاي الكترونيكي" از كارت هاي فوق بعنوان  .متداول شده اند
 Sega بازيهاي كامپيوتري نظير   حافظه براي كارتهاي.فاده مي گردد ديجيتال، است

استفاده از .  نمونه هاي ديگري از حافظه هاي فلش مي باشندPlayStationو 
  :حافظه فلش نسبت به هارد داراي مزاياي زير است 

 •  .حافظه هاي فلش نويز پذير نمي باشند

 •  . سرعت دستيابي به حافظه هاي فلش باال است 

 •  .فظه هاي فلش داراي اندازه كوچك هستندحا

 •  .نمي باشند) نظير هارد ( حافظه فلش داراي عناصر قابل حركت 

  :معايب 

.قيمت حافظه هاي فلش نسبت به هارد بيشتر است  •  

  

 )Cache Memory ( حافظه كش  2.2.4.  

Caching               يك تكنولوژي استفاده شده براي زير سيستم هاي حافظـه ، در كـامپيوتر 
 افزايش سرعت و عملكرد كامپيوتر بدون تحميـل         Cacheن هدف يك    مهمتري. است  

كتابداري را در نظـر بگيريـد كـه در يـك             .هزينه هاي اضافي براي تهيه سيستم است        
فـرض كنيـد بخـشي را بـا ظرفيـت       .كتابخانه مسئول تحويل كتاب به متقاضيان است       

كتاب هائي كـه توسـط   . كتابدار آماده نمائيم    ) نزديكي  ( حداكثر ده كتاب در مجاورت      
اولـين متفقاصـي     . فوق ذخيـره خواهنـد شـد        متقاضيان برگردانده مي شود، در بخش     
كتابدار مي بايست به بخش مربوطه مراجعه و        . مراجعه و كتابي را درخواست مي نمايد        

                              
8 Basic Input Output System 
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Cache      لحظـاتي بعـد     . قـرار مـي دهـد
كتابـدار در ابتـدا بخـش       .متقاضي ديگر مراجعه و درخواست همان كتاب را مي نمايـد            

بـه متقاضـي تحويـل     را جستجو و در صورت يـافتن كتـاب ، آن را     Cacheمربوط به   
  در اين حالت ضرورتي به مراجعه كتابدار به بخش و قفـسه هـاي مربوطـه               . خواهد داد 
  .نخواهد بود

اندازه  . در روش فوق زمان تحويل كتاب به متقاضي بهبود چشمگيري پيدا خواهد كرد             
Cache بوده وسعي مي گردد كه ظرفيت فوق حتي المقدور زياد باشد ، ولي                محدود 
اين امكـان   . اندازه آن نسبت به رسانه هاي ذخيره سازي ديگر بسيار كم است             بهرحال  

. استفاده گرددوجود خواهد داشت كه از چندين اليه  Cache

2.2.5. )Virtual Memory(  حافظه مجازي

كامپيوترهـاي   سيـستم هـاي عامـل     حافظه مجازي يكي ازبخش هاي متداول در اكثـر          

 نظيـر     حافظه هاي جانبي ارزان قيمـت      در تكنولوژي حافظه مجازي از     . است   شخصي

 اصـلي  حافظـه در چنين حالتي اطالعات موجـود در        .  استفاده مي گردد   8هارد ديسك 

ي خاص بر روي هـارد  كه كمتر مورد استفاده قرار گرفته اند ، از حافظه خارج و در محل   

بدين ترتيب بخش ي از حافظه اصلي آزاد و زمينـه اسـتقرار             . ديسك ذخيره مي گردند   

   .يك برنامه جديد در حافظه فراهم خواهد شد

 سرعت خواندن و نوشتن اطالعات .2.3

 هارد ديسك بمراتب كندتر از حافظه اصلي كامپيوتر          سرعت خواندن و نوشتن اطالعات بر روي      

 سيستم مورد نظر داراي عملياتي حجيم در رابطه با حافظه مجازي باشـد             كه در صورتي . است  

در چنين مواردي الزم است كـه نـسبت   . ، كارآئي سيستم بشدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت        
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Page file  در فايـل  .  مـي گوينـد

فوق ، صفحات مربوط به حافظه اصلي ذخيره و سيستم عامل در زمان مورد نظر اطالعات فـوق                  

در ماشين هـائي كـه از سيـستم عامـل وينـدوز             .  به حافظه اصلي منتقل خواهد كرد      "را مجددا 

swp  . است استفاده مي نمايند ، فايل فوق داراي انشعاب 
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