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تایمینگ رم چیست و چه 
 داره؟  RAM تاثیری روی سرعت

 
یا  و  کامپیوتر  به  زیادی  عالقه  هم  شما  اگه 
به  اسم  تا حاال  باشید، مطمئنا  قطعاتش داشته 

ها گوشتون خورده. این مبحث، شاید برای خیلی 
اهمیت زیادی نداشته باشه، اما برای افرادی که 
یا  گیمینگ  سیستم  یک  کردن  جمع  قصد 

کشی و یا پیشرفته برای کارهای مهندسی، نقشه  
زیادی  بسیار  اهمیت  رم  تایمینگ  دارن،  رو   …

 داره.
اگر بخواید دو رم رو با هم استفاده کنید، بهترین 

ها با هم حالتش اینه که تایمینگ یا تأخیر اون 
که در مورد تایمینگ به ه  برابر باشه، بنابراین نیاز 

ادامه، اندازه در  باشید.  کافی اطالعات داشته  ی 
 .کنمرم رو معرفی می   Latencyتاخیر یا 

https://netran.net/mag/ram-timing/
https://netran.net/mag/ram-timing/
https://netran.net/mag/ram-timing/
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به گوشتون   تایمینگ رماگه شما هم عالقه زیادی به کامپیوتر و یا قطعاتش داشته باشید، مطمئنا تا حاال اسم 
ها اهمیت زیادی نداشته باشه، اما برای افرادی که قصد جمع کردن یک خورده. این مبحث، شاید برای خیلی

سیستم گیمینگ یا پیشرفته برای کارهای مهندسی، نقشه کشی و یا … رو دارن، تایمینگ رم اهمیت بسیار  
 زیادی داره. 

ها با هم برابر  بهترین حالتش اینه که تایمینگ یا تأخیر اوناگر شما بخواید دو تا رم رو با هم استفاده کنید،  
 ی کافی اطالعات داشته باشید.باشه، بنابراین نیاز دارید که در مورد تایمینگ به اندازه

 .کنمرم رو معرفی می   Latencyی این مطلب، تاخیر یادر ادامه

 و یا تایمینگ رم  (Latency) تاخیر

 

تونه تاثیر بسیار های کامپیوتر شما میهای اساسی در کامپیوتر هست که در تمامی بخشماژول رم یکی از 
 زیادی داشته باشه. 

که  ( 7-7-7-21یا  9- 9-9-24بینید )مثل اگر به این ماژول نگاه کنید، یک سری اعداد با چیدمان خاصی رو می
 ی لیتنسی رم هست. نشون دهنده

https://netran.net/mag/ram-timing/
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کنن که دقیقا  استفاده می  CL جای این اعداد، از عبارتی با پیشوندها، بهبعضی از رمالبته باید بگم که در 
 (. CL7یاCL5 ) همون معنا رو داره

 اما کاربرد اصلی این اعداد چیه؟

شه  برای پاسخ به این سوال، اول باید بدونید که هر قطعه سخت افزار الکترونیکی، با کالک پالس تنظیم می 
مثال زمانی که  ریزی شده.فته که تماما از قبل برنامهیگه، با هر بار کالک پالس، یه اتفاق میعبارت دو یا به

شه که دیتایی از حافظه به رم منتقل بشه، با گذشت چند کالک پالس این اتفاق صادر می CPU فرمانی از
 صورت ایده آل و به سرعت انجام بشن. شه تمام دستورات بهمیفته، چون نمی

ده که همون بحث شه نتیجه گرفت که در هر کالک پالس، فقط یک یا چند اتفاق مشخص رخ می پس می 
تونید کالک پالس رو یک دربان پارکینگ در نظر بگیرید که با هر بار  طور کلی، میبه .محدودیت پهنای بانده

 ده. باال بردن میله، اجازه ورود به یک ماشین رو می

شه گفت مدت زمانیه که یک داده یا دیتا طول  طور کلی می ن چیزیه و بهتایمینگ رم نیز دقیقا یه همچی
 .بشینه ظه رمحافکشه تا بتونه در می 

 :شه مطالب زیر رو بخونیناگه قصد خرید رم دارین، پیشنهاد می
 راهنمای خرید رم کامپیوتر و لپ تاپ 

  بهترین برند رم کامپیوتر 

 اعداد و عبارات روی رم چه معنایی دارن؟

ی این  که در واقع هر کدوم نشون دهنده 5-5-5-15تا عدد در کنار هم هستن مثل  4ها، طور کلی، روی رمبه
 : عبارات هستن

 CL-tRCD-tRP-tRAS-CMD 

و عدد اولی از    CLشهنویسن و عدد اولی از سمت چپ می رو نمی  CMDمواقع،  %99البته باید بگیم که در 
 ای هستن؟ عبارات التین مخفف چه کلمهاست. اما هر کدام از این   tRAS سمت راست نشانگر 

• CL: مخفف CAS Latency ی مدت زمانیه که رم بههست که نشون دهنده CPU   دستور بده. مثال
کشه تا رم، اون دیتا رو  کنه، چند تا کالک طول مییک دیتا رو از حافظه فراخونی می CPU وقتی که

 .آماده کنه
• tRcd :مخفف RAS to CAS Delay   ی مدت زمانیه که سطر و ستون  نشون دهندههست که

 .دنی اطالعات هدر میماتریکس رم، برای ذخیره

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
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• tRPین عبارت هم مخفف: ا RAS to Precharge ی مدت زمانیه که یک  هست که نشون دهنده
 .ای منتقل بشهتونه به خط دیگههای حافظه، میخط از خونه

• tRAS : های  مونه تا دوباره بتونه خونهکه رم منتظر می این عبارت در واقع نشون دهنده زمانیه
 .خودش رو در اختیار دستورات خوانده و یا نوشتن قرار بده

• CMD :طور کلی مخففشه، اما بههمونطور که گفتم، این عبارت در اکثر مواقع حذف می 
Command Rate اولین  شناسه تا ی زمانیه که چیپ ست رم، خودش رو می هست و نشون دهنده

 .دستور رو بگیره 

 .ها رو هم در تایمینگ رم بدونیدحاال که با هر کدام از این عبارات آشنا شدین، بهتره کاربردهای اون

CL   یا CAS  در تایمینگ رم 

ها، حتی هست که در بعضی از رم CAS یا CLترین پارامترها برای تایمینگ یا همون لیتنسی رم، یکی از مهم
ده از  رو درج کنن. این پارامتر در واقع نشون می CL ات رو ننویسن و فقط به جاش عبارتممکنه بقیه عبار

کشه و رم چه موقعی خواد به رم دسترسی داشته باشه، چند کالک پالس طول می موقعی که پردازنده می
 ده.می CPU این اجازه رو به

کشه  کالک طول می 11باشه، یعنی  CL 11 پالس، یا اگه تا کالک  7باشه، یعنی  CL 7 مثال، اگر این عبارت برابر 
تا این اجازه از رم صادر بشه. خب همینطور که معلومه، هر چقدر این عدد کمتر باشه، برای ما بهتره و  

 .تونن زودتر انجام بشندستورات می
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و   7شون برابر  داشته باشید که تایمینگ رم یکی  DDR3 1600 بعضی مواقع، شاید شما دو تا رم با مشخصات
تر که بررسی شیم که سرعت این دو رم با هم یکسانه اما دقیقهست. در نگاه اول متوجه می 9دیگری برابر 

 تر از رم دیگه هست. داره، خیلی سریع 7شیم؛ رمی که تاخیر کنیم متوجه می

اون رو هم بررسی  البته بعضی اوقات با وارد شدن کالک پالس ممکنه این موضوع متفاوت بشه که در ادامه
 .کنیممی 

tRCD   در تایمینگ یا تاخیر رم 

ها، از تعداد زیادی سطر و ستون تشکیل شده و هر بیت برای ذخیره شدن روی رم، نیاز به  ی تمام رمحافظه
 ها ذخیره کنه. صورت صفر و یک، روی این سطر و ستونیک خازن داره تا اون دیتا رو به

ها  برای ستون Column Access Strobe برای سطرها و Row Access Strobe این عمل با دو سیگنال 
 شه. کنترل می

ها،  ی زمانی بین فعال شدن اونطور کلی، اول باید سطر اون خونه فعال بشه، بعد ستون که به فاصلهبه
tRCD  .مثال، برای رمی که میگن که یکی از عبارت مهم برای تعیین تایمینگ رمه tRCD  هست،  3اون برابر
 .کشه تا سطر و ستون به طور کامل فعال بشنکالک پالس طول می  3یعنی  
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tRP  در تایمینگ رم 

 CPU در بخش قبلی گفتم که اول باید یه سطر فعال بشه و بعد ستون، تا یک خونه مشخص از رم در اختیار
سطر دیگه از رم باشه، اون سطر حاال اگر یه خونه دیگه هم از پردازنده فراخونی بشه که در یک قرار بگیره.

 . قبلی باید غیر فعال و سطر جدید فعال بشه
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برای غیر فعال کردن خونه قبلی و فعال کردن خونه    Prechangeای به اسمبرای همین از یک سیگنال دیگه
 .میگن tRP رو Active و Prechange کنن و مدت زمان بینبعدی استفاده می

tRAS  در تایمینگ رم 

ی رم، اعمال بشه، به همین دلیل، مدت زمان شدن فراخونی خونهتونه تا زمان تمومنمی Prechange خب
 دن. نشون می  tRAS رو با Prechange و Active بین دستور 

میره و زمانی  Active شه، بعد از یه تاخیر زمانی، رم به حالتاعمال می Prechange یعنی زمانی که دستور 
 بمونه.  Prechange تونه منتظر پیاما میکه کارش تموم بشه، مجدد

 .هست  tRAS در واقع این مدت زمان دقیقا همون

CMD    در تاخیر و یا لیتنسی رم 

 

CMD  ی دریافت دستورات از پردازنده تونه خودش رو بشناسه و آمادهاصطالح، میمدت زمانیه که رم به هم
کنه و چیپ داخلی  های خودش رو آماده میشه گفت مدت زمانی که ماژول رم، پینعبارتی می بشه. یا به
 شه. تعیین می 
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ی یک کالک دهندهکه نشون 2Tیا  و  1Tنویسن: دن و به این صورت می نشون می T این عبارت رو با حرف
 .کالک پالس هست 2پالس و یا 

 تفاوت سرعت و تایمینگ رم 

هایی ی دادهسرعت رم و تاخیر رم، دو پارامتر کامال در تضاد با هم هستن. در واقع سرعت رم نشون دهنده
 ه.تونه ظرف یک ثانیه منتقل کنهست که یک رم می

 جا کنه. مگا داده رو ظرف یک ثانیه جابه 3.200تونه تبلیغات انجام شده، می طبق  DDR4-3200 مثال یک رم

تونه تعداد این دیتاها رو به شدت کاهش اما در مقابل، تایمینگ رم روی این تعداد داده تاثیرگذاره و می
 .بده  هایی هست که رم برای انتقال یک داده باید انجامی تمام گردشبده. لیتنسی در واقع نشون دهنده

جدیدتر هست و ظرفیت ذخیره سازی بیشتری هم داره، اما در مقابل  DDR3 نسبت به رم DDR4 مثال، رم
 تر هست. زمان تاخیر اون هم طوالنی

 است. 15، حداقل DDR4 هست، در صورتی که تایمینگ رم 10یا  9معموال  DDR3 تایمینگ رم

سرعت باالتری در گردش  DDR4 هایه اما چون رمها تاثیر بسیار زیادی داراین موضوع بر روی سرعت رم
 .دارن DDR3 هایدارن، عملکرد بهتری هم نسبت به رم
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 های مختلف تایمینگ رم در نسل

اختصاری خاص خودشون نشون داده    دونید، هر نسل رم که در بازار معرفی شده با نامهمونطور که می
عنوان یک ماشین مسابقه  ی یک رم رو بهگه حافظهشه و هر کدوم مشخصات فنی خودشون رو دارند. امی 

 . ای استی این ماشین مسابقهدر نظر بگیرین، تایمینگ رم در واقع راننده

راحتی از تمامی  تونه بهتر عمل کنه، می ی این ماشین بتونه در زمان رخ دادن حوادث، سریعهرچقدر راننده
 های دیگه جلو بزنه. کنندهشرکت

های خودش )سرعت پاسخ  ی ماهر، با استفاده از تواناییبینیم که یک رانندهرد میحتی در بعضی موا
راحتی ها داره، بهتونه با استفاده از ماشینی که قدرت موتور کمتری از سایر ماشینتر به موانع و …( میسریع 

 .در یک مسابقه قهرمان بشه

تونه از سایر  ارد رمی که تاخیر کمتری داره میکنه و در برخی موها هم صدق میاین موضوع دقیقا برای رم
 ه. تر عمل کنها که سرعت بیشتری دارن، سریعرم

 

شن که در جدول  ها با استفاده از عبارات خاصی نشون داده میهمونطور که در بخش قبلی گفتیم، تاخیر رم
 .کنمهای رم معرفی می زیر، این عبارات رو برای هرکدوم از نسل



 داره؟ RAM تایمینگ رم چیست و چه تاثیری روی سرعت
 

 

10 

 

 CL tRCD tRP tRAS نسل رم

DDR2 5 5 5 15 

DDR3 9 9 9 24 

DDR4 16 16 16 N/A 

تعریف نشده، این مسئله   DDR4 هایبرای رم tRAS شین که زماناگه به جدول باال دقت کنین، متوجه می
ها  ها، با اعداد دیگه ادغام شده و در این سری رمبه این معناست که این مقدار در تکنولوژی جدید رم

 .اهمیتی نداره

 :مطالب پیشنهادی
 ها با یکدیگر و تفاوت آن  DDRع رمانوا

  LPDDR و GDDR  ،DDRهایبررسی تفاوت رم

 تره یا فرکانس آن؟ تایمینگ رم مهم

تایمینگ، اهمیت باالیی دارن و برای اول از همه باید بگیم که برای خرید یک رم، هر دو پارامتر فرکانس و 
انتخاب یک رم مناسب، باید مدلی رو انتخاب کنید که بین این دو پارامتر تناسبی برقرار باشه. البته توجه  

ها رو با  داشته باشید که برای این مقدار این پارامترها نباید گول تبلیغات مختف رو بخورید و باید اون
 .ت بیاریندساستفاده از فرمول خاصی به

 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85-ddr-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85-ddr-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://netran.net/mag/ddr-vs-gddr-vs-lpddr/
https://netran.net/mag/ddr-vs-gddr-vs-lpddr/


 داره؟ RAM تایمینگ رم چیست و چه تاثیری روی سرعت
 

 

11 

 

هایی که در یک سیستم  انتخاب رم به نوع استفاده شما از سیستم هم بستگی داره، مثال اگر دیتایی
 برای شما اهمیت بیشتری باید داشته باشه.  فرکانس رمجا کنین یکسان هستن، خواین جابهمی 

های با های ناهمگون مثل بعضی از موتورهای بازی استفاده بشه، مطمئنا رمسیستم برای پردازشاما اگر 
 .زمان تاخیر کمتر رو باید در اولویت قرار بدین

 :مندان به گیمینگمطالب پیشنهادی برای عالقه
 ارتقا رم کامپیوتر

 راهنمای خرید رم گیمینگ 
 راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگ

 هاترکیب رمنقش تایمینگ در 

ها با یک تایمینگ استفاده کنیم، ترکیب این رم های مادربرد، دو یا چند رم رو با هموقتی که روی اسالت
ها هم برابر  کنن. وقتی چند رم با تایمینگ مشابه رو کنار هم قرار بدیم، تایمینگ مجموع اونمشخص کار می

 . تایمینگ هر رم هست

کنن.  کار میها با کندترین تایمینگ موجود ها با هم برابر نباشه، در این صورت مجموع رماما اگر تایمینگ رم
 کنن. کار می CL7 رو با هم ترکیب کنیم؛ مجموع این دو رم با تایمینگ CL11 و CL7 مثاًل اگر دو رم با تایمینگ

کنن؟ چون اگر تایمینگ سریع رو انتخاب کنن، رمی کندترین تایمینگ رو انتخاب می  CPU اما چرا مادربرد و
 .مونهتر هماهنگ کنه و در واقع جا میتایمینگ سریع که کندتر هست توانایی اینو نداره که خودش رو با 

خوایم یه رم دیگه خوایم دو تا رم رو در کنار هم استفاده کنیم، تایمینگشون برابر باشه. اگر میبهتره وقتی می 
در کنار رم فعلی استفاده کنیم، باید تایمینگ رم موجود رو در سایت سازنده نگاه کنیم و تایمینگ رم جدید رو 

  .برابر با اون انتخاب کنیم
 حرف آخر

 ترین اونسایت نت ران، تایمینگ رم رو به شما عزیزان معرفی کردیم. این مقدار که مهمدر این مطلب از وب
تونه تاثیر زیادی در عملکرد سیستم شما داشته باشه، پس برای انتخاب رم باید به  است، می CL هم

 قت داشته باشید.تایمینگ رم مورد نظر خودتون حتما د

ها، تفاوت چندانی ندارن و برای خریدش، زمانی که  های میانی، عملکرد رمالبته الزمه بگم که در برخی از مدل 
 .های خیلی پیشرفته بریدتایمینگ رم برای شما اهمیت باالیی داره، نیازی نیست به سراغ مدل 

https://netran.net/mag/ram-frequency/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/

