
  :حافظه هاي جانبي 

كه حافظه اصلي كم باشد يا در هنگامي كـه بخـواهيم داده هـا حتـي در                 ي داده   در پردازش حجم باال   

اين نوع حافظه . را روي حافظه هاي جنبي ذخيره مي كنيم    ) يا برنامه ها    ( هنگام قطع برق از بين نرود داده ها         

ديسك سخت (  از آن معموالً در دسترس است مثالً   سرعت دستيابي بسيار پاييني دارد ولي حجم بسيار باالي        

 MBدر مقايـسه بـا       ( GB 120را مي توان نام برد كه در رايانه هاي شخصي استفاده از ديسكهايي با حجم              

  .نيز رايج است)  حافظه اصلي 512

,...از اين دست حافظه مي توان        , , ,DVD FloppyDisk HardDisk CD ROM−عـالوه  . را نام برد

  .بر حجم باال مزيت ديگر اين نوع حافظه قيمت به نسبت پايين آن است

برنامه هاي كار سه بعدي ( ي جديد كه معموالً با پردازش داده هاي حجيم نيز سرو كار دارند در رايانه ها

سيستم عامل با استفاده از قابليت هاي       ) يا بازيهاي سه بعدي و يا نرم افزارهاي تخصصي رشته هاي مهندسي             

در وقت مقتضي انجام مي دهد و به حافظه اصلي را / از حافظه جانبي از / پردازشگر رايانه عمل انتقال داده به       

ه                    بدين جهت كار بهينه سازي استفاده از حافظه هاي جانبي و اصلي كه در بخش گذشته ذكر شد بدون نياز ـب

كار اضافه ممكن است به بخشي از حافظه جنبي كه توسط سيستم عامل براي اين كار استفاده مي شود حافظه 

دقت كنيد در مواردي كه خود ما با حافظه جانبي كار مي كنيم ايـن      .  مي گويند  )MemoryVirtual(مجازي  

 نمي گيرد و فقط وقتي از سيستم عامل براي اختصاص حافظه استفاده شـود ايـن بهينـه                   تبهينه سازي صور  

  .سازي خود به خودي انجام مي شود

) خاموشي دسـتگاه  ( فظه كه در هنگام قطع برق  نهايتاً الزم به ذكر است كه به علت اينكه تنها نوع حا   



  .كماكان داده هايش حفظ مي شود حافظه هاي جانبي اند باالجبار همواره مورد نيازند

 


