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 لینک مقاله در وبسایت

   
 
 

 

ران مجله نت  
 

 پیوترانواع رم کام

ای که بتونه محاسبات انجام بده به تقریبا هر وسیله
 Random Access .نیاز داره (RAM) یک رم

Memory به اختصار RAM ی مهمیه که قطعه
هم شناخته  Volatile عنوان حافظه کوتاه مدت یابه

ی منتقل کردن اطالعات به سی پی یو میشه و وظیفه
انواع رم  راجع بهخوایم رو داره. در این مقاله می

 .ران همراه باشینصحبت کنیم. با نت کامپیوتر
 

https://netran.net/mag/انواع-مختلف-رم-کامپیوتر/
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 Random Access.نیاز داره (RAM) ای که بتونه محاسبات انجام بده به یک رمتقریبا هر وسیله
Memory به اختصار RAM عنوان حافظه کوتاه مدت یای مهمیه که بهقطعه Volatile  هم شناخته

نواع ا خوایم راجع بهی منتقل کردن اطالعات به سی پی یو رو داره. در این مقاله میمیشه و وظیفه
 .ران همراه باشینصحبت کنیم. با نت رم کامپیوتر

 انواع حافظه در کامپیوتر

 

های اون موقعی که کامپیوتر ای که ظرفیت کمتری داره ولی دسترسی دادهحافظه Internal: حافظه
های سم حافظه اصلی هم شناخته میشه. انواع رم های کامپیوتر، حافظهتره، به اروشنه خیلی سریع

 .اصلی محسوب میشن

عنوان حافظه ثانویه هم شناخته میشه. این حافظه حجم زیادی از اطالعات رو به External: حافظه
تری داره، مثل هارد کنه ولی نسبت به حافظه اصلی سرعت خیلی پایینبرای بلند مدت ذخیره می

 SSD حافظه یدر مقاله SSD و HDD در مورد تفاوت .)Flash( ها و حافظه فلش SSD سک ها،دی
 .کردیمصحبت  و حافظه هیبرید دارد؟  )HDD  (چیست و چه تفاوتی با هارد دیسک

 رم کامپیوتر چیست ؟

RAM  یک حافظه با دسترسی تصادفیه که حافظه موقت مورد نیاز سیستم رو با سرعت زیاد در
تونید رم اختیار سی پی یو قرار میده. این نیاز ممکنه مدیریت اطالعات باشه یا حل مسائل. شما می

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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اون مطالبی رو بنویسین و بعد تونید روی رو مثل یک برگه یادداشت چندبار مصرف نگاه کنین. می
کنه. یک تکه طور عمل میپاکشون کنین. رم هم زمانی که به فضای بیشتری نیاز داشته باشه همین

های بیشتر )و بزرگتری( رو بدون نیاز به پاک کردن کاغذ بزرگ به شما این امکان رو میده که ایده
 .نهکبنویسین. رم بیشتر هم داخل کامپیوتر اینطوری عمل می

 

های مختلفی عرضه میشه. این مشخصات و انواع رم کامپیوتر با شکل، حجم، سرعت و معماری

های دیگه هنگام ارتقا رم کامپیوتر مهم هستن،چون هر سیستم کامپیوتری، استانداردهای مشخصه

 :ای داره. برای مثالپذیری خیلی سختگیرانهتطبیق

 های خیلی جدید رو ندارنیمی توانایی پشتیبانی از رمهای قدسیستم. 

 تونید داخل کامپیوتر دسکتاپ قرار بدیدرم لپ تاپ رو نمی. 



پیوترانواع رم کام  
 

4 

 

 پذیر نیستتر تطبیقهای قدیمیرم همیشه با نسخه. 

 ها رو با یکدیگر تطبیق بدهتونه انواع مختلفی از رمیک سیستم کامپیوتری معمواًل نمی. 

 انواع رم کامپیوتر

هایی روی اون صورت گرفته. به طور کلی دو ها پیشرفت کرده و تغییرطی سال RAM ی انواعظهحاف
 :نوع حافظه رم داریم

 رم ایستا یا استاتیک  (SRAM) 
 رم پویا یا داینامیک  (DRAM) 

 SRAM  رم استاتیک

 

SRAM  به عنوان یکی از دو رم پایه برای کار کردن به یک جریان مستفیم انرژی برق نیاز داره. این

 DRAM تری نسبت بهکنه و سرعت دسترسی خیلی سریعاستفاده می ترانزیستور 6تا  4حافظه از 
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نیاز به  DRAM داره. دلیل اینکه به این حافظه استاتیک میگن اینه که حافظه ذخیره شده بر خالف

 .رفرش دائمی نداره. ظرفیت حافظه انواع رم استاتیک خیلی پایینه

یمت خیلی باالتری داره، اکثرا در هستش و ق DRAM تر ازکم SRAM های حافظه درتعداد سلول

دست خواین اطالعات بیشتری راجع به کش سی پی یو بهکش سی پی یو استفاده میشه. اگه می

 .و مطالعه کنینر هر آنچه که باید در مورد کش سی پی یو بدانید یبیارین مقاله

 

 DRAM  رم داینامیک

ها سلول حافظه تشکیش شده که هر سلول حافظه از یک ترانزیستور و یک رم داینامیک از میلیون

 DRAM بینیم. حافظهی اصلی کامپیوتر میعنوان حافظهخازن ساخته شده. این حافظه رو بیشتر به

 ظرفیت خیلی باالتری داره ولی از اونجایی که ترانزیستور همیشه یک مقدار برق SRAM نسبت به

https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87/
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ای که داخل خازن ذخیره شده دشارژه میشه و برای اینکه اون داده از بین رو از خازن میکشه، داده

 .نره به شارژ شدن مداوم نیاز داره

هم همینه. این نوع رم به دلیل اینکه حافظه بیشتری رو میتونه ذخیره کنه مورد  DRAM دلیل اسم

 .های زیادی داشتهتوجه قرار گرفته و پیشرفت

 

تولید شد و  (EDO DRAM) ی گستردهمیالدی رم داینامیک با عنوان خروجی داده 90ی در دهه

ی انفجاری رونمایی شد. این دو نوع ی گستردهپس از اون هم از رم داینامیک با خروجی داده

 وری و عملکرد خوب به شدت مورد استقبال قرار گرفتن ولی بعد از تولیدحافظه به خاطر بهره

SDRAM فراموش شدن. 

 .ی اطالعات خودشون رو از دست میدنهر دو نوع رم حافظه فرارن و بعد از قطع جریان برق همه
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  DRAM انواع

 

 :ها پیشرفت زیادی داشته و انواع رم کامپیوتر مختلفی دارهرم داینامیک طی سال

 سازی داده تکیرم داینامیک با ضریب همگام  (SDR SDRAM) 

 سازی داده دوگانهگامرم داینامیک با ضریب هم (DDR SDRAM) ،DDR2 ،DDR3 ،DDR4 

 سازی داده دوگانه گرافیکیرم داینامیک با ضریب همگام  (GDDR SDRAM) ،GDDR2 ،

GDDR3 ،GDDR4 ،GDDR5 
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SDRAM رم داینامیک همگام شده 

هستش که این ارتقا باعث شد که حافظه رم با فرکانس سی پی یو  DRAM این نوع رم نتیجه ارتقا

های ورودی پاسخ بده منتظر سیگنال سی پی یو همگام شده. این یعنی رم قبل از اینکه به داده

های ورودی پاسخ میده. مزیت همگام بودن رم مگامه و بالفاصله به دادهغیره DRAM مونه. ولیمی

صورت موازی پردازش هایی که با هم تداخل دارن رو بهمیتونه پروسه CPU و سی پی یو اینه که

 .هم شناخته میشه Pipelining کنه. این کار با نام

ن دستور قبلیه. این توانایی پایپ الینینگ در واقع توانایی دریافت دستور جدید قبل از حل شد

 .تکمیل بشهبیشتری های باعث میشه در لحظه دستور
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SDRAM اولین بار با عنوان SDR SDRAM معرفی شد SDR مخفف Singel Data Rate  هستش
ی اینه که حافظه به ازای هر دهندهصورت تکیه. و نشونسازی داده بهمعنی ضریب همگامبه

کنه. این نوع اسم گذاری فرکانس سی پی یو یک دستور نوشتن و یک دستور خوندن رو پردازش می
 .تر باشهآسون DDR SDRAM و SDR SDRAM ی انواع رم کامپیوتریسهکنه مقاکمک می

DDR SDRAM رم داینامیک همگام شده دوگانه 
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کنه، به این هستش ولی با دو برابر سرعت اون فعالیت می SDR SDRAM عملکرد این نوع رم شبیه
نویسه. با اینکه خونه و میصورت که در هر سیکل با هر فرکانس سی پی یو، دو دستور رو می

پین و شکاف روی  (184 کنهمشابهه ولی ظاهر فیزیکیشون با هم فرق می SDR و DDR عملکرد
 DDR همچنین مصرف برق SDR) پین و دو شکاف روی کانکتور برای 168و  DDR کانکتور برای

 .غیر ممکنه DDR و SDR نسبت به نوع قبلی کاهش پیدا کرده و به خاطر این دو مورد تطبیق

DDR2 SDRAM اع رم کامپیوتری انومدل ارتقا یافته DDR SDRAM  هستش. این ارتقا سبب شده
رو بهتر  DDR با DDR2 که فرکانس کالک رم باالتر بره و با سرعت بیشتری کار کنه. برای اینکه فرق

 200نهایت  DDR مگاهرتز میرسه اما این فرکانس در 533به  DDR2 درک کنین، باید بگم فرکانس
پین داره و نمیتونین با  240دتر کمتر از قبلیه. این نوع رم مگاهرتزه. همچنین مصرف برق مدل جدی

 .های قبلی تطبیقشون بدینمدل

به همین منوال ارتقا یافتن و سرعت خیلی  DDR4 و DDR3 هایبا عنوان DDR های بعدینسل
های مختلف رم مگاهرتز هم میرسه. نسل 1600تا  DDR4 طوری که فرکانسزیادی رو ارائه میدن. به

 .پذیر نیستناطر ولتاژ و تعداد پین متفاوت با هم دیگه تطبیقبه خ

پذیر نیستن. اگه های مختلف رم به خاطر ولتاژ و تعداد پین متفاوت با هم دیگه تطبیقنسل
توان دو رم آیا می یکنم قبل از این کار مقالهخواین دو رم رو ترکیب کنین پیشنهاد میمی

 .رو بخونین مختلف را با هم ترکیب کرد؟

 

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/
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GDDR SDRAM ی گرافیکیرم داینامیک همگام شده دوگانه 

 

هم شناخته  VRAM (Virtual RAM) عنوانهستش که به DDR SDRAM این رم نوع خاصی از

های گرافیک استفاده صورت خاص برای رندر کردن تصاویر در کارتبه GDDR SD RAM .میشه

ارن و برای اجرا به های ویدیویی کیفیت باالیی دهای گرافیکی و بازیمیشه. تصاویر و ویدیو

ها طی سال DDR SDRAM سیستم قوی و کارت گرافیک مجزا نیاز دارن. این نوع رم مثل انواع رم

  GDDR5. و GDDR4 پیشرفت کرده مثل
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هستش اما  DDR SDRAM با اینکه ساختار کلی و مشخصات فنی این نوع رم تقریبا شبیه
عملکردشون با هم متفاوته. این نوع حافظه پهنای باند رو به زمان تاخیر ترجیح میده. از این نوع 

  سرعت پردازش اون از ها رو پردازش کنه ولی ممکنهحافظه انتظار میره که حجم زیادی از داده
DDR  مایل در  55بانده با محدودیت سرعت  16کمتر باشه. به این نوع حافظه مثل یک بزرگراه

چون انتظار میره که با سرعت باالتری به سی پی یو پاسخ بده،  DDR هراساعت نگاه کنین. ولی بزرگ
 .مایل در ساعته 85است که محدودیت سرعت اون  دو بانده
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 مقاالت مرتبط

  z-CPUچگونگی فهمیدن مشخصات کامپیوتر در ویندوز، مک و لینوکس + آموزش نرم افزار

 در چیست؟ )Ram & ROM (تفاوت رم و رام

 مادربرد بر اساس اندازه و نوع سوکت انواع

 و ویژگی های آن )GPU (انواع کارت گرافیک + آشنایی با کارت گرافیک

 حرف آخر

خب مرسی که تا آخر این مقاله رو مطالعه کردین و امیدواریم که مفید واقع شده باشه. رم ها 
گیری که داشته به جای نسل قبلی استفاده شده تاریخچه جالبی دارن و هر نسل با پیشرفت چشم

ها عملکرد خیلی بهتری داره هم از لحاظ فرکانس و هم از لحاظ از قدیمی DDR4 که االن نسل
هایی هست برای حافظه اصلی کامپیوتر صحبت DDR5 یعنی DDR ی نسل بعدیبرق. درباره مصرف

براتون پیش اومده،  انواع رم کامپیوتر که تغییر عظیمی روی سرعت رم میذاره. اگه سوالی راجع به
 .در قسمت نظرات برای ما کامنت بزارین تا همکارامون در اسرع وقت به شما پاسخ بدن

 

https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%85-ram-rom-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/

