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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

 

فرکانس رم یا سرعت رم 
 چیست؟

 

ترین قطعات کامپیوتر یا لپ تاپ رم یکی از کلیدی
عملکرد کلی سیستم رو تحت  کهمحسوب میشه 

     مقدارمعموال کاربرها فقط به . میده تاثیر قرار
خیلی دقت  اونتوجه دارن و به فرکانس  رمحافظه 

در این مقاله قصد داریم فرکانس رم یا کنن. نمی
خود رم و  الزمه؛ اما در ابتدا کنیمسرعت رم رو بررسی 

 کارکردش رو تعریف کنیم.

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
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 چیست و چه وظیفه ای دارد؟ ( RAM)  رم

 
ترجمه « ی دسترسی تصادفیحافظه»هست که اون رو میشه  Random Access Memoryرم مخفف 

با سرعت بسیار باال ( اطالعات Read or Writtenی خونده شدن یا نوشته شدن )این قطعه اجازهکرد. 
اما در کنه؛ طوری که براش اهمیت نداره اطالعات در کدوم بخش از حافظه ذخیره شدن. رو فراهم می

، مقدار زمانی که صرف خونده یا DVD یا تجهیزات ذخیره سازی دیگه مثل هارد دیسک در مقابل،
های داره؛ چون که محدودیت بستگی دیتاهانوشته شدن اطالعات میشه، به محل فیزیکی این 

رم  ذارن.روی سرعت گردش اطالعات تاثیر می و تاخیر در چرخش بازوها شتابمکانیکی قطعات مثل 
در صورت قطع شدن برق، تمام اطالعاتی رو که ذخیره کرده بود از متغیره که واقع نوعی حافظه  در

 .دست میده

ها به اون فوریایه که دیتاهای اخیر در اون ذخیره میشن تا پردازنده دسترسی رم حافظه
 هست. SSDاز هارد درایو و حتی  بسیار باالترسرعت رم داشته باشه. 

 



 فرکانس رم یا سرعت رم چیست؟
 

 

3 

 

 انواع رم

 

 
 

های خاص ویژگی دو دسته، تقسیم میشه که هرکدوم از این DRAMو  SRAMی کلی رم به دو دسته
 اما این نوع رم نسبت به دارهی بیشتری هزینه SRAM (Static Ram) تولید خودشون رو دارن.

DRAM (Dynamic RAM) در کامپیوترهای امروزی از  تره.مصرفتر و کمسریعSRAM عنوان حافظه به
 های موقتدلیل ارزون بودن، بازار حافظهبه DRAMاز طرف دیگه  استفاده میشه. CPUکش 

هربار ، از دست رفتن اطالعات با . اما ویژگی مشترک این دو نوع رمکامپیوترها رو در اختیار گرفته
 خاموش یا ریست شدن کامپیوتره.

 

رو  LPDDRو  GDDR، DDR  یهاتفاوت رم یبررس یشنایی بیشتر با انواع رم مقالهآبرای 
 کنید.مطالعه 

 

 

https://netran.net/mag/ddr-vs-gddr-vs-lpddr/
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 ویژگی های فنی رم

 
شون بیان شده. برای انتخاب رم مناسب های اصلیمعموال رم ها اسمی طوالنی دارن که در اون ویژگی

ها چه تاثیری روی عملکرد این ها آشنایی داشته باشید و بدونید هرکدوم از اونباید با این ویژگی
که در ادامه  کننیپارامتر مختلف، کارایی و کیفیت رم رو تعیین م 8طور کلی به ذارن.جا میقطعه به

 دیم.رو توضیح می هااون

 . مقدار حافظه1

 DDRبندی . دسته2

 . فرکانس3

4 .CAS Latency 

 . پهنای باند حافظه5

 . پشتیبانی از اورکالک6
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 کننده گرماییپخش. 7

 RGB. پشتیبانی از 8

 

 Memory Sizeمقدار حافظه 

 
برای عملکرد . ی اونهبهش توجه کنید، مقدار حافظهرم باید  ترین معیاری که برای انتخاباولین و مهم

ی رم احتیاج دارید که این مقدار با توجه گیگابایت حافظه 8روان لپ تاپ یا کامپیوتر، شما حداقل به 
 گیگابایت هم برسه. 32یا  16ه به دین، ممکنینی که با سیستم خودتون انجام میبه کارهای سنگ

 Double Data Rate Classificationیا  DDRدسته بندی 

در سیکل  Clock Signalزمان از نقاط اوج و فرود ی همبه استفاده Double Data Rateاصطالح 
در هر  سرعت انتقال اطالعات انتقال دیتا اشاره داره که باعث دو برابر شدن سرعت حافظه میشه.
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اکثر مادربردهای  اومده.ی نسبت به نسل قبلی پایین بهبود پیدا کرده و مصرف انرژ  DDRنسل از 
 کنن.پشتیبانی می DDR4کنونی از رم 

 

یا مگاترنسفر بر ثانیه  MT/s ( Mega Transfers/s )گیری سرعت رم، واحد درست برای اندازه
عنوان ویژگی خودش اعالم کنه مگاهرتز رو به 3200فرکانس  ،هست. چون که ممکنه یک رم خاص

 Mhz 1600واقع  که در این صورت سرعت پایه درظورش انجام دو انتقال در هر سیکله واقع من اما در
 هست.

 

 (Frequency – Clock Speedفرکانس رم )

شه. هر ثانیه توسط این قطعه اجرا می که درکنه مشخص میی دستورهایی رو فرکانس رم بیشینه
طور جداگانه در مورد فرکانس رم توضیح بهگیری فرکانس رم، مگاهرتز هست. در ادامه واحد اندازه

 میدیم.

 CAS (CAS Latency)تاخیر 

 
CAS Latency یاLatency  Column Address Strobe  که بهCL  هم معروفه، مقدار زمان بین ارسال

براساس تعداد دفعات بر نانو ثانیه  CLدستور خواندن به رم و زمانیه که اطالعات در دسترس هستن. 



 فرکانس رم یا سرعت رم چیست؟
 

 

7 

 

(ns .محاسبه میشه ) معموال در مشخصات رم مقدار تاخیرCAS مثال در این کنن. رو مشخص می
 16خواندن، کنه برای کامل شدن عملیات هست که اعالم می 16رم  CAS، تاخیر CL16-18-18-38 نمونه

 الزمه. Clock Cycle بار

 (Memory Bandwidthپهنای باند حافظه )

پهنای ندن اطالعات رو با پردازنده به پیش ببره. فرآیند نوشتن یا خوتونه می در اون بازه سرعتی که رم
کننده در پهنای باند مسیر انتقال داده، سرعت فرکانس و تعداد انتقال در هر سیکل، عوامل تعیین

مگابایت بر  25600ادل مگاهرتز، پهنای باندی مع 3200با سرعت  DDR4مثال یک رم  حافظه هستن.
 برابر فرکانس اونه. 8داره؛ یعنی پهنای باند هر رم ثانیه 

 (Memory Channelsکانال های حافظه )

 
که اطالعات رو بین این دو قطعه  هستن CPUو  RAMمسیرهای الکتریکی بین  ،کانال های حافظه

کنن که باعث باال رفتن کانال حافظه استفاده می 4یا  2بیشتر مادربردهای امروزی از کنن. جا میجابه
 عملکرد دستگاه میشه.سرعت 
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 (Heat Spreader / Sink) پخش کننده گرمایی

بیشتر کنن. و در نتیجه گرمای زیادی تولید میرم های جدید، سرعت و ظرفیت حافظه باالیی دارن 
RAM پایین  لومینیومی مجهز هستن و تواناییای آهای اخیر تولید شدن به محفظههایی که در سال

 آوردن دما رو دارن.

RGB 

های عرضه میشن که توانایی تولید رنگ LEDهای قیمت بازار همراه با چراغهای گرونبعضی از رم
دیده  ،کنیدمطمئن بشید که وقتی اون رو نصب می RGB RAMالبته قبل از خرید مختلف رو دارن. 

 میشه!

و  یوتررم کامپ یدخر  یراهنما یمقاله ،قصد خرید یا تعویض رم سیستم خودتون رو داریداگه 
 کنه بهترین گزینه رو انتخاب کنید.کمک می رممشخصات  یلپ تاپ و بررس

 یا سرعت رم فرکانس رم

 

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/
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تونه در هر ثانیه می رمکه  سته هاییدستور برابر با حداکثرطور که قبال گفتیم فرکانس رم همون
کنه؛ اما این نکته رو در نظر رم، سرعت اون رو تضمین می طور کلی فرکانس باالیبه مدیریت کنه.

 پشتیبانی بشه. CPUرم باید توسط مادربرد و داشته باشید که 

دونن؛ اینه که اکثر کاربرها اون رو معادل سرعت رم می RAMیکی از اشتباهات رایج در مورد فرکانس 
هرچقدر حساب میاد. ی سرعت این قطعه بهکنندهکه فرکانس رم فقط یکی از عوامل تعیین حالی در

خیره و خونده ذمقدار دیتاهایی که کنه بیشتر باشه، هایی که رم در هر ثانیه اجرا میتعداد سیکل
ی مستقیمی همیشه رابطه .ذارهتری رو به نمایش میعملکرد روان نتیجه سیستم ؛ درمیشه هم بیشتره

های  Ramوقتی  کنه.که اون قطعه تکمیل میوجود داره هایی باالتر رم و تعداد سیکل DDRبین 
DDR2 ،DDR3  وDDR4 کنید، به این نکته توجه داشته باشید.رو با هم مقایسه می 

 فرکانس رم و گیمینگ

 
معموال برای اجرای معنی بهتر اجرا شدن بازی نیست. در بحث گیمینگ، فرکانس رم باالتر همیشه به

ه از حداکثر های سنگین، ظرفیت رم از سرعت اون اهمیت بیشتری داره و کمتر گیمی پیدا میشه کبازی
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برای خرید لپ تاپ یا کامپیوتر گیمینگ حتما به کارت گرافیک و پردازنده  فرکانس رم بهره ببره؛ بنابراین
 بیشترین توجه ممکن رو داشته باشید.

 

ی باال بردن فرکانس و اورکالک رو مجهز هستن که اجازه XMP2.0های اینتل به تکنولوژی پردازنده
خاطر معماری خاصی که دارن، با باال رفتن به Ryzenهای ؛ از طرف دیگه پردازندهنمید RAMبه 

 تری رو از خودشون به نمایش میذارن.مراتب قویفرکانس رم، عملکرد به

 

 

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 

 یوترهارم کامپ یکامل اورکالک کردن حافظه یاورکالک رم و راهنما

 دارد؟ RAMبر سرعت  یریو چه تاث یسترم چ یمینگتا

 سازنده حافظه رم یهاشرکت ینبهتر  یمعرف یست؟چ یوتربرند رم کامپ ینبرتر 

 دارد؟ یستمدر عملکرد س یریو چه تاث یسترم دو کاناله چ یتکنولوژ 
 

 حرف آخر

در این مقاله تالش کردیم به سوال فرکانس رم یا سرعت چیست؟ پاسخ بدیم. داشتن سیستمی 
ی اقتصادی ماجرا رو هم در تاپه؛ اما باید جنبهی کاربرهای کامپیوتر یا لپسریع و روان آرزوی همه

، اهمیت سازیذخیره یحافظهرت گرافیک، پردازنده و حتی نظر داشته باشید. سرعت رم نسبت به کا
فرکانس باالتر، کمتری داره و بهتره بیشتر از سرعت این قطعه، به مقدار اون توجه داشته باشید. 

ی مناسبی رو انتخاب کنید که بره؛ بنابراین با توجه به نیازهاتون گزینهرو هم باال می RAMقیمت 
 خریدش منطقی باشه.

https://netran.net/mag/overclock-ram/
https://netran.net/mag/ram-timing/
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/
https://netran.net/mag/%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%b1%d9%85-%d8%af%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%87/

