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 وأنواعها ذاكرة الحاسوب

الوصوؿ إليها بسرعة  للمعاجلوىي ذاكرة عالية السرعة وميكن   (Internal Memory)ميكن تصنيف ذواكر الكمبيوتر إىل صنفني : الذاكرة الداخلية 
فتستعمل لتخزين البيانات وادلعلومات لفرتات طويلة  (External Memory), أما الصنف اآلخر (RAM & ROM)وكمثاؿ عليها ومباشرة 

وحتتفظ بادلعلومات بعد انقطاع التيار  ,اَ وىي أرخص سعراَ من النوع األوؿ وأكرب سعة أيضاَ وىي ذواكر بطيئة وال ميكن للمعاجل الوصوؿ إليها مباشرة غالب
 الكهربائي وكمثاؿ عليها األقراص الصلبة .

 أنواع مستخدمة من الذواكر ىي كالتايل: 4يف احلاسوب يوجد 

 Random Access memory (Ram))ذاكرة الوصوؿ العشوائي ) .1
 (Read only memory(Rom))ذاكرة القراءة فقط  .2
 (Virtual Memory)الذاكرة الظاىرية .3
 (Flash Memory)الذاكرة الوميضية  .4

  Ram(Random Access memory)  الوصوؿ العشوائيذاكرة أواَل:

 RAMمن وجهة نظر علـو الكمبيوتر يستخدـ مصطلح 
ليشري إىل نوع الذاكرة الذي نتمكن الكتابة فيو والقراءة منو 

وأجزاء  microprocessorمن قبل ادلعاجل 
Hardware  . األخرى 

ذاكرة الوصوؿ العشوائي ىي ذاكرة الكمبيوتر األساسية 
وتتألف من سلسلة من اخلاليا اليت تستخدـ لتخزين 

 ادلعلومات .

يف  كل خلية ذلا عنواهنا اخلاص,والعنواف ىو عبارة عن سلسلة أرقاـ   (memory locations)ىذه اخلاليا تنظم يف رلموعات تسمى مواقع الذاكرة 
 )واحدات وأصفار( أو بيتات .النظاـ الثنائي 

,ىذه الكمية احملدودة تعتمد على عدد البيتات اليت معاجل احلاسوب  يف كل مرة الكمبيوتر ميكنو أف يعنوف كمية زلددة من البيانات يف ذاكرتو األساسية
واحد.البيانات اليت يعاجلها احلاسب تأتيو من بايت( من البيانات يف وقت 2بت )16ميكنو محل أعظمياَ   bit Processor_16يستطيع معاجلتها. مثال 
 . (Ram)ذاكرة الوصوؿ العشوائي 

 . Address bussesوذلك بواسطة شلر العناوين  مكانو ميكن للمعاجل الوصوؿ دلكاف التخزين على الراـ أياَ يكن

 كاجلمع والطرح فإف األرقاـ اليت استخدمها ادلعاجل ميكن إجيادىا يف الذاكرة .  (Arithmetic operation)عندما ادلعاجل ينجز عملية حسابية 
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كوسيط بني ادلعاجل وزلرؾ األقراص الصلبة أو األقراص ادلرنة حيث أف ىذه األقراص ال دتلك السرعة الكافية جملاراة سرعة ادلعاجل   ذاكرة الوصوؿ العشوائيتعمل 
 زين سريع )الذاكرة( ريثما ينتهي ادلعاجل من معاجلة البيانات وختزينها على األقراص الصلبة,لذلك يتم ختزين البيانات يف وسط خت

o .جاءت تسمية ىذه الذاكرة ألهنا تستطيع الوصوؿ إىل أية خلية ذاكرة مبجرد معرفة الصف والعمود  ادلوجودة فيو 
o  واليت  ات وادلكثفات )حيث أف الرتنستور وادلكثف يشكالف خلية الذاكرةإف رقاقة الذاكرة ىي عبارة عن دائرة متكاملة تتألف من ماليني النرنستور

الرتانستور يعمل مفتاح حتكم فهو إما أف يقرأ حالة ادلكثف أو يقـو بتغيريىا,أما ادلكثف يعمل حافظة لإللكرتونات , فعند  (  bitتشكل بت
 شحن ادلكثف يتم حفظ قيمة واحد وعند إفراغ ادلكثف يتم حفظ قيمة صفر.

o .إف البيانات ادلخزنة على ىذه الذاكرة دتحى مبجرد فصل الطاقة ادلهربائية عنها 

 تأثري حجم ذاكرة الوصوؿ العشوائي ونوعيتها على احلاسب بشكل عاـ

 إذا  م تكن األداء:يزيد سرعة احلاسب وخاصة عند التعامل مع كميات كبرية من البيانات والربامج ,حيث الميكن االستفادة من كامل قدرة ادلعاجل
 الذاكرة كافية.

 نوعية الذاكرة العشوائية تلعب دوراَ يف سرعة الذاكرة ويف خيارات الرتقية فيما بعد.

 غيغا بايت. 4يتوفر اآلف ذواكر وصوؿ عشوائي تزيد سعتها عن 

Adress Computer   يف علم الكمبيوتر ىو عبارة عن الشيفرة :(Code)   الذي يتضمن موقع البيانات يف ذاكرة الكمبيوتر الداخلية وأدوات
 ذه الذاكرة.التخزين كالقرص الصلب واألقراص ادلرنة ...ىذه الشيفرة تستخدـ من قبل برامج الكمبيوتر دلساعدة الكمبيوتر للوصوؿ إىل ادلعلومات يف ى

Address bus  ة : العنواف يرسل من ادلعاجل إىل الذاكرة الرئيسي(RAM)  عرب رلموعة أسالؾ(set of wires) .تسمى شلر العناوين 

Memory Access Time   زمن الوصوؿ للذاكرة :ىو الزمن الذي يستغرقو ادلعاجل للوصوؿ إىل بت واحد(one bit)  أو كتابتو يف الذاكرة وىو
 . ةر كا ذلا عقاو م لكل تباث ذافنلا نمز و نو دحدد بشكل عاـ أداء احلاسوب أل ىاـ جداَ 
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 خانة ذاكرة القراءة العشوائية:أنواع الذواكر ادلدرجة يف 

DRAM - Dynamic random access memory -1 

 خالياىا تتكوف من زوج من الرتانستورات وادلكثفات وحتتاج إىل إنعاش مستمر ألف الشحنة الكهربائية تتالشى بعد مقدار ضئيل من الزمن .

SRAM - Static random access memory -2 

 ستورات وال حتتاج إلنعاش مستمر ))تستخدـ يف ذاكرة الكيش((تران 6-4خالياىا حتوي من 

FPM DRAM - Fast page mode dynamic random access memory -3 

قـو بقراءة ىو النوع األصلي الذي طور منو النوع األوؿ, وآلية عملو تقـو على البحث أوالَ عن موقع البت ادلطلوب من الذاكرة وعندما دحدد موقعو ي
 زلتوى البت ىذا , وال يبدأ بالبت التايل إال بعد بعد االنتهاء من قراءة البت األوؿ.

 ميجابايت يف الثانية. 178من الذواكر تصل إىل سرعة نقل البيانات القصوى  يف ىذا النوع 

EDO DRAM - Extended data-out dynamic random access memory -4 

 ع األوؿ .آلية عملو تقـو على حتديد موقع البت التايل بعد حتديد موقع البت األوؿ وقبل الشروع بقراءتو وبذلك نالحظ أف ىذا النوع أسرع من النو 

 ميجابايت يف الثانية. 264ت القصوى ذلذا النوع من الذواكر تصل إىل سرعة نقل البيانا

SDRAM - Synchronous dynamic random access memory -5 

نفسو آلية عملو تقـو على حتديد موقع البت ادلطلوب ,مث البقاء يف نفس الصف احملتوي على ذلك البت مث يقـو بالبحث عن البت التايل يف الصف 
 وده ىناؾ ,وىنا نسبة احتماؿ أف جيد البت مرتفعة ,وىذا يوفر والوقت ويزيد سرعة الذاكرة.مفرتضاَ وج

  إبرة ويوجد عليها سنني بدالَ من سن واحد  168كما سيمر معنا لكن عدد اإلبر فيها    DDRشكلها يشبو شكل ذواكر 

 الثانية.ميجابايت يف  528سرعة نقل البيانات القصوى يف ىذا النوع تصل إىل 

RDRAM - Rambus dynamic random access memory -6 

 .ميجاىرتز  888وتصل سرعتو إىل  Rambus channelىذا النوع من الذواكر يستعمل ناقل بيانات سريع جداَ يسمى 

Credit Card Memory -7 

 ولكنو سلصص لألجهزة احملمولة. DRAMىذا النوع ىو نفس نوع 

PCMCIA Memory Card -8 
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 .DRAMوىو نوع آخر سلصص لألجهزة احملمولة و ىو من نوع 

FlashRAM -9 

 وىو مقدار ضئيل من الذاكرة سلصص حلفظ إعدادات التلفاز و الفيديو أو إعدادت القرص الصلب يف أجهزة احلاسوب.

VRAM – VideoRAM -10 

مقدار الذاكرة   SAMوالثاين RAMـ نوعني من الذاكرة ,األوؿ ىذا النوع سلصص لكروت الشاشة وادلسرعات ثالثية األبعاد ,وىذا النوع يستخد
 دحدد دقى الصورة وعمق األلواف.

 :عند تزيد  VRAM ذاكرة من ادلزيد إىل احلاجة

 .األبعاد ثالثية الواقعية باأللعاب اللعب .1
 .الفيديو وحترير تسجيل .2
 .األبعاد ثالثية صور إنشاء .3
 األوتوكاد على معقدة رسـو رسم .4

 وما ىو عملها ؟ cacheما ىي الذاكرة الكيش 

نانوثانية ولذلك نالحظ أف 1نانوثانية تقريبا للحصوؿ على ادلعلومة من الذاكرة الراـ , ولكن ادلعاجل يستطيع التعامل مع البيانات بسرعة 18ادلعاجل دحتاج 
 ىناؾ الكثري الكثري من الوقت ادلهدور يف انتظار وصوؿ ادلعلومة من الراـ.

وفيما بعد أضافوا ذاكرة أخرى أقل حجماَ وأكثر سرعة  L2ن ىنا مت اخرتاع ذاكرة أقل حجماَ من الراـ ولكنها تفوقها بالسرعة ومسيت كيش ادلستوى الثاين م
 .  L1وضعوىا داخل ادلعاجل ومسيت ذاكرة كيش ادلستوى األوؿ 

وإذا  م جيدىا ينتقل بعدىا   L2وإذا  م جيدىا فإنو ينتقل إىل الذاكرة   L1وبناء على ما سبق فإف ادلعاجل عندما دحتاج معلومة فإنو يبحث عنها يف الذاكرة 
 إىل الراـ وذلك أدى بالنهاية إىل زيادة سرعتو.

11-DDR RAM(DOUBLE DATA RATE) 

وىي قادرة على إرساؿ واستقباؿ البيانات مع ارتفاع ادلوجة واطلفاضها فهي بذلك تنقل فعلياَ ضعف ما تنقلو الذاكرة وىذا االسم يعين سرعة النقل ادلضاعفة .
إبرة كما تتميز بوجود سن يف  184وىي دتلك  رغم أهنا ال تعمل على ىذه السرعة  266MHz. وتصل سرعتها الفعلية  SDRAMمن نوع 

 .منتصف ادلسافة بني اإلبر
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 DDR2الذاكرة -11

 DDR2و   DDRالفرؽ بني الذواكر 

DDR1   إبرة 184ذلا 

DDR2   إبرة 248ذلا 

 كما يوجد اختالؼ يف شكل السن األوسط

 DDR3الذاكرة -11

وارتفعت السرعة بشكل ملحوظ  فقط  1.5Vحتتوي الذاكرة ىذه على الكثري من ادلزايا التقنية ,فمن حيث عامل استهالؾ الكهرباء تقلص ليصل إىل 
 .  (800MHz – 1600 MHz)( بني DDR3حيث ترتاوح السرعة احلالية لوحدات )

 طرؼ توصيل . 248من ناحية التصميم  حيث االثنني حتتوي على ضلو   DDR2تشبو الذاكرة   DDR3الذاكرة 

 واالختالؼ يف موقع السن األوسط يف كل منهما.

 

 

 

 

 

 

 طيارة)ال تفقد زلتوياهتا بانقطاع التيار الكهربائي(قيد التطوير . حاليا الرامات الغري

 .  10GB كانت اخلطوة األكثر تقدماَ يف ىذا اجملاؿ عندما طورت "نانرتو" نوع يعمل بالكامل بتقنية أنابيب نانو الكربوف الذي يتسع ؿ

 أسرع من األقراص الصلبة العادية اليت مت إنشاءىا.و   150GBمع مساحة من   “ Solid State Drivers“مت إنشاء  2886مؤخراَ يف 
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 : RAMالمعايير والمقاييس المستخدمة للذاكرة 

 :DIPPالتعليب 

 من و صعبا تثبيتها كاف و.. األرجل من صفني الرقاقة دتلك حيث. األـ اللوحة على مباشرة تثبت
النوع كاف مفيدا من  وىذا األـ اللوحة على واسعة مساحة تتطلب كانت و. األرجل كسر السهل

 ميغا. 2أجل الذاكرة أقل من 

 : SIPPالتعليب 

 على خاص مقبس يف تركب رجل 38 ذلا كبرية بطاقة على الرقاقات بلحم ادلصنعوف قاـ.. مباشرة الراـ اللوحة على الراـ رقاقات تركيب من بدال
 . جديد بنوع استبدلت لذلك البطاقة كامل استبداؿ جيب وعندئذ للكسر قابلة و حساسة األرجل كانت أيضا لكن و.. األـ اللوحة

164 أو x بت.روبة بسعة الرقاقة مقاسة بادليجاىذه األرقاـ دتثل عدد رقاقات الذاكرة مض ،   x 328 ؿ مشاهبة أرقاـ ستجد األلواح ىذه اىل نظرت إذا  

رقاقات سعة الواحدة منها  4حتتوي على  X324 فمثالَ الذاكرة 
 ميجا بت . 32

 :SIMMبطاقة 

والفارؽ يكمن يف عدـ وجود  SIPPمن الناحية الفيزيائية يشبو بطاقة 
 أرجل يف ىذه.

خاص .. و خيتلف عدد رقاقات الراـ و  SIMMو تثبت ضمن مقبس 
 توزيعها على البطاقة حسب الشركة ادلصنعة..

 رجل و كانت ىذه البطاقات ذات سعات أكرب و سرعات وصوؿ أفضل. 72ذات  SIMMمت ابتكار بطاقات 

 EDO RAM FPM DRAMتستخدـ يف ذواكر 

  :DIMMبطاقة 

وىي  توجد شرائح الذاكرة خلف وأماـ لوحة الدوائر ادلطبوعة
 DDRيف ذواكر  ادلستخدة حالياَ 

وىو متوافق مع النوع   RIMMاآلف ظهر مقياس جديد يسمى 
DIMM   ولكنو يستخدـ ناقل بيانات سريع جداَ بادلقارنة مع ناقل

 . DIMMالبيانات 
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 (Read only memory(Rom))ثانياَ:ذاكرة القراءة فقط

o .ىذه الذاكرة ميكن القراءة منها فقط وال ميكن الكتابة عليها ,ويتم ختزين ادلعلومات عليها يف مرحلة صنع الرقاقة 
o  كما يف الذاكرة الراـ تتألف الذاكرةRom   ففي الذاكرة من شبكة من الصفوؼ والعواميد ولكن االختالؼ يكمن يف بنية كل من الذاكرتني ,

Rom   صلد يف نقط  التقاء الصفوؼ باألعمدة  ديودdiode   , والذي يقـو بوصل الصف مع العمود وذلك أذا كاف زلتوى اخللية واحد
 توى اخللية صفر فلن صلد ديود يف ىذه اخللية.أما إذا كاف زل

o  كمثاؿ(Rom memory)  على احلاسب تتضمن رلموعة أساسية من التعليمات تسمى(basic input-output system)  أو
(BIOS)  واحلاسوب يستعمل البايوس إلقالع نظاـ التشغيل ؟ 

o  التقنية احلديثة من(ROM)  ىي تقنية التخزين النصف_الدائم(semi_ permanent)  ادلعلومات ميكن تغيريىا لكن ذلك يستغرؽ
 بضع ثواين إلحداث التغيري 

 

 : ROMـــــــــــأنواع ال

 يوجد  أنواع رئيسية ىي كالتايل:

1. ROM 
2. PROM 
3. EPROM 
4. EEPROM 

 على اختالفها تشرتؾ بػ :  Romإف أنواع الرـو 

 . Ramال تضيع البيانات ادلخزنة عليها عند قطع التيار الكهربائي خالفا للذاكرة  .1
 الكتابة عليها بنفس سهولة القراءة(  Ramالبيانات ادلخزنة عليها ال ميكن تغيريىا إال باستعماؿ وسائل خاصة )الذاكرة  .2

 األـ. أحد أىم االستعماالت الشائعة ذلذه الذاكرة ىو ختزين برنامج البيوس للوحة

 EPROMالذاكرة 

على  light(UV)أىم ميزات ىذا النوع من الرقاقات ىو إمكانية زلوه والكتابة عليو أكثر من مرة باستخداـ آلة خاصة تبعث تردد زلدد من ادلوجات 
 الرقاقة فيمحو زلتوياهتا وجيهزىا للكتابة من جديد.
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 EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)الذاكرة 

 تتميز مبا يلي:

 تستطيع الكتابة على ىذه الرقاقة دوف إزالتها من مكاهنا. .1
 وبدوف استعماؿ أدوات خاصة. تستطيع تغيري جزء زلدود من الرقاقة دوف زلو كافة زلتوياهتا .2
 زلو زلتويات اخللية يتم بالتدريج )كل مرة بايت واحد( شلا جيعلها بطيئة للغاية. .3

 (Virtual Memory)ثالثاَ:الذاكرة الظاىرية  

مشغل  –غري كافية لتشغيل رلموعة من الربامج يف وقت واحد )برنامج حترير صور   Ramيتم اللجوء إىل الذاكرة الظاىرية عندما تكوف سعة الذاكرة 
خها إىل القرص الصلب شلا دحرر جزء من الذاكرة ونس  Ramمستعرض انرتنت ..( حيث يقـو احلاسوب بالبحث عن أجزاء غري مستعملة من  –وسائط 

راءة والكتابة تسمح  بتشغل مزيد من التطبيقات,ولكن ذلك سيجعل ىناؾ بطأَ عند تشغيل ىذه التطبيقات باستخداـ الذاكرة الظاىرية )بالنظر إىل سرعة الق
 على القرص الصلب ونقل البيانات ..(

 (Flash memory)الذاكرة الومضية :رابعاَ 

بايت يف ادلرة الواحدة شلا جيعلها  512واالختالؼ يكمن يف السرعة حيث تستطيع الذاكرة الومضية التعامل مع   EEPROMىي أحد أنواع الذاكرة 
 بايت يف كل مرة(. 1تستطيع مسح   EEPROMأسرع بكثري)الذاكرة 

 تستطيع أف جتد ىذه الذاكرة يف رقاقة البيوس يف جهاز احلاسوب.
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 :المراجع

 واحة احلاسب_منتديات ادلشاغب.

 مرشدؾ األمني لكل ما تود معرفتو عن ذاكرة احلاسوب.

 تعلم جتميع وصيانة احلاسب _ ـ.أمحد حسن مخيس.

 www.kutub.infoموقع كتب اإللكرتونية 

Inside Your PC station.co.uk-www.it  

 www.intel.comموقع شركة إنتل 

faq.com-www.tech 

Microsoft _Student with Encarta Premium 2008 

Encyclopedia Britantica Ultimate 2008 

  

http://www.kutub.info/
http://www.it-station.co.uk/
http://www.intel.com/
http://www.tech-faq.com/
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About 

Zeino Shaheen  

Student from Tishreen university _Syria 

Engineering Informatics 

First Year 

In 30/11/2009 

Zeino8@gmail.com 

My blog: www.buttonclick.wordpress.com 

My site  : www.zeinch.jeeran.com 

 

 

See the with a Button Click 

  

mailto:Zeino8@gmail.com
http://www.buttonclick.wordpress.com/
http://www.zeinch.jeeran.com/
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خطأ طباعي أو علمي( على بريدي اإللكرتوين أي أرحب مبالحظاتكم و تصويبكم )إذا تواجد  

 ولكم مين جزيل الشكر

 

شاىنيالعابدين زين   


