
  :حافظه اصلي 

  .در بخشهاي گذشته ذكر شد كه هم داده هاي خام و هم دستورات برنامه بايد جايي ذخيره شوند

ــه نـــام . حافظـــه اصـــلي ذخيـــره مـــي شـــوندايـــن داده هـــا در  حافظـــه اصـــلي كـــه ـب

RAMMemory)AccessRandom(    چيزي است كه  يعني،زاري است هم معروف است يك قطعه سخت اف 

است ) رقم دودويي (  بيتي 1 اين حافظه متشكل از تعداد زيادي واحد .ن را خواهيد يافتدرون قطعات رايانه آ

يا " 1" شد قابليت ذخيره يك   گفته چنانكه هاFlopFlipگفته ميشود،هر كدام از   FlopFlip هر كدام    هكه ب 

تعداد بسيار زيادي از اين مكان صفر و يكها در كنار هم حافظه را تشكيل مي دهند، محتويات اين . را دارند" 0"

 از چگونگي ارتباط پردازشگر رايانه با حافظه كه بگذريم به مسأله انواع       .نوع حافظه با  قطع برق پاك مي شود        

  .سيمحافظه اصلي مي ر

حافظه هاي ايستا   .  شوند تقسيم بندي مي  " پويا  " و  " ايستا  " حافظه هاي اصلي در يك تقسيم بندي به         

سرعت بـه نـسبت كمتـر و    " پويا  " بسيار سريع هستند و در عين حال قيمت بسيار بااليي هم دارند و حافظه               

ه                . قيمت كمتري دارند     در حافظه هاي پويا داده ذخيره شده به تدريج از بين مي رود و لذا هر از چندي نياز ـب

).  نكنيد حافظه پويا تكه به تكه روي خود بازنويسي مي شود    تعجب! ( دوباره نويسي حافظه روي خودش است     

]هر هرتز . (  دارندMHz 400امروزه حد سرعت" پويا " حافظه هاي  ]1 , Hz
Sec

  ). است

تقسيم بندي پويا و ايستا براي اين بيان شد كه مختصراً يكـي از تكنيكهـاي بكـار رفتـه در تـسريع                        

 آشنا هستيد ايـن حافظـه از        Cacheاحتماالً با نام حافظه     .  رايانه هاي عصر جديد توضيح داده شود       عملكرد

مورد استفاده قرار مي دهد در آنهـا  نوع ايستا و درون پردازشگر است و پردازشگر داده هايي را كه به دفعات               



داده هايي كه بسيار استفاده مي شود چند يابي به  مي توانيد تصور كنيد كه وقتي سرعت دست       . ذخيره مي كند  

  .برابر شود كل عمليات چه افزايش سرعتي خواهد داشت

دست آخر اين كه به علت حجم محدود حافظه اصلي پاره اي از اوقات از حافظه هايي با سرعت پـائين             

  .ا افزايش دهد و در نتيجه استفاده از روش باال مي تواند سرعت برنامه ريمن كار مي كنآتر از 

البته در دستگاههاي جديد كمتر پيش مي آيد كه حافظه اصلي براي انجام عمليات كم باشد مخـصوصاً      

  .برنامه هايي كه حجم سنگين داده را پردازش نمي كنند

 


