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بگذاريد در ابتدا بگويیم که چرا به رم يا همان حافظه اصلی نیاز   فناوري اطالعات باشگاه خبرنگاران؛ دريچه به گزارش

  داريم؟

يا همان  پردازندهشدن به شود. اين اطالعات براي پردازشدانید که اطالعات ما در هاردديسک ذخیره میحتما می

CPU اي معادل اي که فرکانس کاريعامل به عهده دارد. پردازندهشود. چگونگی اين عمل را نیز سیستمارسال می

میلیارد دستورالعمل را در آن واحد انجام دهد! رقم بزرگی است.اما  5/2تواند چیزي حدود گیگاهرتز دارد، می 5/2

آورند. هرچه وفق دهند و به اصطالح کم میها پردازندهتوانند خود را با اين سرعت زياد نمی هاهاردديسک

ي اي که سرعت باالتررسند. پس در اين بین ما به يک حافظهنمی ها سريع باشند، بازهم به پاي پردازندههاردديسک

اي که بتواند اطالعات را به شکل موقت بخواند، در خود ذخیره کند و در انتقال اطالعات داشته باشد نیازمنديم؛ حافظه

نیاز داشت بخشی را به خورد اين پردازنده سريع دهد و نتايج حاصل از پردازش سريع پردازنده آماده باشد تا هر وقت 

 است. RAMآن را در خود ويرايش کند. اين حافظه همان حافظه با امکان دسترسی تصادفی يا 

 

 گیرد؟ اما اطالعات چگونه در رم قرار می

تواند به درد اطالعاتی میکه چه عامل با تشخیص اينکند. سیستمعامل بیشتر نمود پیدا میدر اين بخش نقش سیستم

کند. به همین دلیل آن را حافظه با امکان دسترسی پردازنده بخورد به صورت اتفاقی آن اطالعات را در رم بارگذاري می

 خوانند!تصادفی می

سري مشخصات فنی از قبیل نسل رم مورد نظر و همچنین زمان تأخیر، فرکانس و ها داراي يکاين را هم بدانید که رم

نامیده  DDR3و  DDR ،DDR2هايی مانند ها با نامجم آن هستند که موقع خريد بايد به آنها توجه کرد. رمح

 شوند. هر کدام از اين سه نسل داراي مشخصات خاص خود است، از قبیل ولتاژ کاري، فرکانس، حجم و... .می
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نیز از سال آينده قرار است وارد بازار  DDR4هاي ها مرسوم است و رمDDR3هاي نسل سوم يا همان امروزه رم

ارد اين امکان را دشود. توجه به اين نکته بسیار حائز اهمیت است که هر مادربورد بر مبناي چیپ مورد استفاده در آن 

توانید نسل کند، نمیکه تنها از يک نسل پشتیبانی کند. پس اگر مادربوردي گرفتید که از نسل سوم پشتیبانی می

 گذرد!ها شش سال میها را روي آن استفاده کنید. در ضمن فراموش نکنید که از عمر همین نسل سومیدومی

 RAMمشخصات فنی حافظه 

 

دهی شود. زمان سپري شده براي پاسخمی Loadزمان تاخیر: اطالعات از هاردديسک به رم بارگذاري يا در اصطالح 

درخواست شده و ارسال آنها به پردازشگر، زمان تأخیر حافظه نامیده کردن اطالعات به پردازنده و پیدا RAMحافظه 

 تري است.شود که مشخص است هر چه کمتر باشد، حافظه بهتر و باکیفیتمی

فرکانس: فرض کنید که اتوبانی با حجم زياد خودروهاي گذرنده داريم که تنها يک مسیر آن براي تردد باز است. 

. اما اگر هر چهار باند آن اتوبان باز شود تعداد خودروهاي گذرنده از آن در واحد دهدمشخص است که ترافیک رخ می

 زمان بیش از چهار برابر افزايش خواهد يافت، چون سرعت ترافیک در کنار حجم آن افزايش يافته است.



 

ها، مترادف با افزايش تعداد باند يک اتوبان پررفت و فرکانس هم همین معنی را دارد. افزايش فرکانس کاري حافظه

 کند.آمد است و حاال حجم تبادل اطالعات افزايش پیدا می

هاي حافظه رم رسیده است، اما چه نیازي به حجمهاي امروزي ديگر به چند گیگابايت در هر ماژول از حجم: حجم

گیريم نیاز دارند تا اطالعاتشان براي پردازش شدن، ابتدا وارد رم افزارهايی که ما از آنها بهره میبیشتر هست؟ نرم

 هشود. جالب است بدانید کرو هرچه اين اطالعات بیشتر باشد نیاز به افزايش حجم رم بیشتر احساس میشود. از اين

ی هايرسیده است! اما امروزه ما شاهد رمهاي شخصی کاربران تنها به چند مگابايت میهاي رايانهدر گذشته مقدار رم

 با ظرفیت چند ده گیگابايت هستیم.
 


