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اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
اﻣﺮوزه ﻣﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ام ﭘﯽ ﺗﺮی ﭘﻠﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اوﻟﯿﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در ﺣﺪ
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داﺷﺖ ،ﭼﯿﺰی در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺰر ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺳﻠﮑﺘﺮوﻧﯽ

اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﺑﯿﻦ  ۲۵۶ﺗﺎ  ۴۰۹۶ﺑﯿﺖ ) ۳۲ﺗﺎ  ۵۱۲ﺑﺎﯾﺖ( داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﺳﻠﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۵۱۲ﺑﺎﯾﺖ ﺣﺪود  ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل و  ۸ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻋﺮض داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ
ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎرﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۰۲۴ﺑﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﻧﭻ

ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن داده ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﻧﭻ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی راﯾﺞ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۷۲۵از
آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺎﻧﭻ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﻧﭻ ،ﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺎﻧﭻ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺮای ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ
ﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺎﻧﭻ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ -8

 levelﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ ردﯾﻔﺶ  ۸ﺣﻔﺮه داﺷﺖ.
درام ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

اﺧﺘﺮاع اﯾﻦ درام ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۳۲در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد و در دﻫﻪ  ۵۰و  ۶۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻫﻪ  ۵۰اﯾﻦ درام ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ
اوﻟﯿﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺗﻮﺳﻂ  IBMدر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  IBM 305ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۶و
ﺑﺎ ﻧﺎم  IBM 350ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﯾﮏ ﺗﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺖ و

اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ روی  ۵۰دﯾﺴﮏ  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﭘﺲ از آن ،اوﻟﯿﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ در ﺣﺠﻢ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم  IBM 3380در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﺗﻮان ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ۲٫۵۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داده را داﺷﺖ .آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺰر اﻧﺪازه و ۲۵۰

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺖ و ﻗﯿﻤﺘﺶ  ۸۱ﺗﺎ  ۱۴۲ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ اﺳﺖ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲۵۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از

آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺮ ﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮده و
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺴﮏ ﻟﯿﺰری

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎری از اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻧﻮری در
ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ  ۶۰دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺳﻤﺘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺿﺒﻂ ﺑﻮد.

اوﻟﯿﻦ دﯾﺴﮏ ﻟﯿﺰری ﮐﺎﻣﻼ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎل  ۱۹۵۸اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﻧﻮاع اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ را

ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻼﭘﯽ دﯾﺴﮏ

دﯾﺴﮑﺖ ﯾﺎ ﻓﻼﭘﯽ دﯾﺴﮏ را  IBMاﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .ﻧﺎم آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ  FloppyDiskﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
دﯾﺴﮏ ) Flexibleﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف( ﺑﻮد .ﻓﻼﭘﯽ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۷۰ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۹۰ﺑﺴﯿﺎر
راﯾﺞ ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺴﮑﺖ  8اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ
 ۷۹٫۷ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داﺷﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  ۵٫۲۵و  ۳٫۵اﯾﻨﭽﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دﯾﺴﮑﺖ ﻫﺎی  ۳٫۵اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در ﺳﺎل  ۱۹۵۱ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن

اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ  UNISERVOﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت از و ﺑﺮ روی
ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در  UNIVAC Iﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺛﺮ  UNISERVOﺣﺪود ۷۲۰۰

ﮐﺎرﮐﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد .ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ  ۳۶۵ﻣﺘﺮ ﻃﻮل
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻇﯿﺴﯽ در ﻧﻮارﻫﺎی  VHSو ﮐﺎﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎ از
ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺒﻪ آن ﻣﯽ ﺷﺪ  ۶۰ﺗﺎ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ
ﺻﺪا ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.

•••
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و
ﺣﺘﯽ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎرد
ﻫﺎ و ﻓﻠﺶ دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺧﻨﺪه دار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

