
 حافظه رم چیست؟

ه سازی داده  رم گونه ای است که اجازه یم دهد فایل ها در مدت زمانی  از حافظه برای ذخیر

ی کوتاه نوشته و خوانده شوند بدون ا اهمیت داشته  تاخیر زمانی  ینکه در این خواندن و نوشت 

ی از سایر حافظه آحافظه رم به دلیل رسعت باالی باشد.  ها از جمله ن در خواندن و نوشت 

 دیسک متفاوت است. 

 

 

 

 

 

 

 

یس داشته باشد رم به سیستم شما اجازه یم دهد با رسعت باال به داده  و  های مورد نیاز دسی 

ه موقت  است که نکآنکته سیستم شما دارد. رسعت در نتیجه رم تاثیر باالنی بر  ه رم یک ذخیر

ه شده روی رم را پاک یم  راه اندازی مجدد پس از هر بار  سیستم عامل تمایم داده های ذخیر

ه سازی داده ها یم سازد که برای برنامه کند. این امر از  رم یک حافظه موقت عایل برای ذخیر

یس رسی    ع و مداوم به داده ها دارند به کار گرفته یم شود. برای مثال اگر هانی که نیاز به  دسی 

ی ی شاز یک واژه پرداز  ی استفاده کنید در حایل که مشغول و برای نوشت   یرایش هستید ک مت 

 



ی ویرایش بتواند به شکل زنآاطالعات و داده های  ه یم شود تا در حتر ده همه ن روی رم ذخیر

ات اعمال شده را در   ن واحد ببینید. آتغییر

 و داینامیک یا متغی  دو گونه رم وجود دارد: استاتیک یا ثابت اساسا 

یس حدود رم داینامیک زمان  حایل  نانو ثانیه )یک میلیاردم ثانیه(را مقدور یم سازد در  60دسی 

یس  ای داینامیک به دلیل نانو ثانیه دارد. با وجود این رم ه 10که رم استاتیک زمان دسی 

 است. ن بیشی  مورد اقبال و استفاده آهزینه کمی  

ین کاربران   ین بهره ر  کسانی بهی  ند. هستند که یم دانند چگونه بیشی  ا از رم سیستم خود بیر

ی از قابلیت ردی بوست  است ابزاری که از ویندوز وستا یک راه استفاده بهینه از رم بهره گیر

  کشده و یم تواند از یدر دل این سیستم عامل تعبیه 
ی
فلش مموری به عنوان یک رم اضاف

برای سیستم کاربردی برای سیستم استفاده کند. البته این ابزار به اندازه خرید یه رم اضافه 

یش ارد پاسخگو و کم هزینه برای افزانیست اما یک راه کار ساده و اسایس و در اغلب مو 

 رسعت سیستم است. 

 سیستم شما به چه اندازه رم نیاز دارد؟

 چابک و رسی    ع داشته باشیامروزه برای انکه یک سیس
ی

از پردازش نرم افزار که پس   د تم خانگ

باید رم سیستم را ارتقا دهید. ذکر چند نکته اسایس برای ارتقای رم سیستم  های مدرن

وری اس است گیگابایت   4رم مورد نیاز سیستم برابر  2015های نداردات. اکنون با استضی

ان که سیستم از  ی نچه به عنوان آید. اما آپردازیسی مورد نیاز کاربر بر  اغلب کار های یعتی به میر

ی یک حاشیه امنیت یم ت بیت   64گیگابایت رم به همراه سیستم عامل   8وان ذکر کرد داشت 

ان رم از حگر کارت گرافیک کامپیوتر است به ویژه ا  ی  برخوردار نباشد. این میر
افظه رم درونی

ی اغلب بازی شما را از بابت اجرای نرم افزار  خیال های معمول گرافیگ و پردازیسی و همچنتر



های  ه نرم افزار ز ا اگر به شکل تخصیص و ویژه در حو ام . های موجود در بازار راحت یم کند 

ان رم ی نیاز دارید. بیش از گیگابایت   16 گرافیگ و بازی های مدرن مشغول هستید قطعا میر

ان رم هیچ ی  و  این میر
ی

کت  نیاز نیست مگر  عنوان برای سیستم های خانگ نکه هدف آرسی

 خایص از کار با سیستم مقصود شما باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 م خرابی رم کامپیوتر چه یم شود؟ئعل 

کامپیوتر   : از روشن و ملموس ترین عالیم مشکلکاهش چشمگیر بازدیه و عملکرد سیستم  

ه داشت. در این وضعیت کاربر پس از بازدیه و رسعت عملکرد سیستم اشار  یم توان با کاهش

وع به کا دستورات و برنامه ها یم  ن در هنگام انجام اجرایآر با سیستم متوجه کند شدن رسی

ی این ایراد بیشی  در نرم افزار  شود.  های گرافیگ مثل فتوشاپ بازی های کامپیوتری و همتر

 از مرورگر ها دیده یم خرانر رم در این حالت به مرور زمان منجر به هنگ و قفل  
طور برخی

ی انجام کار می  . شود   شود. کردن سیستم در حتر

 



یگ دیگر از خرانر های رم عدم شناسانی کارت گرافیک سیستم یم گرافیک کامپیوتر: شناسانی  

باشد. این ایراد با شنیده شدن صدای بوق ممتد به جای تک بوق در هنگام اجرا و روشن 

 شدن کامپیوتر بروز یم دهد. 

وتر : اگر در هنگام استفاده از فایل های اجرانی در کامپیمشاهده خرانر در فایل های داده

در واقع ضعیت رم کامپیوتر را برریس کنید. نها شدید رسیعا و آو عدم بارگذاری  متوجه خرانر 

خرانر فایل های داده از جمله نشانه های مشکل رم کامپیوتر است و اگر به مرور فایل های 

ی دچار ایراد و خرانر شوند در بیش
ن صورت به احتمال زیاد مشکل رم کامپیوتر در حال آی 

 شدید تر شدن است. 

ین نکان  است که باید در هنگام اشتباه در نمایش مشخصات رم:  مشخصات رم یگ از مهمی 

ل پنل سیستم هر کاربر یم تواند آخرید کامپیوتر به  یس به بخش کنی  ن توجه کرد. با دسی 

عالیم خرانر رم عدم تطابق  را مشاهده کند. یگ از  العات دقیق مربوط به رم کامپیوتر اط

 سیستم های کامپیو با اصل رم د مشاهده شده دع
ی
 تری یم باشد. و حافظه تصادف

: آمشاهده صفحه نمایش به رنگ  مشکل رم را یم توان دهنده ایجاد  یگ از عوامل نشاننر

 ت. ن دانسن سیستم عدم و اکنش های دیگر در آنر با روشن شدآمشاهده صفحه 

م روشن و هنگام کار با سیستم با مشکل مداو  : اگر در روشن و خاموش شدن مکرر کامپیوتر 

ن مواجه هستید وضعیت رم را برریس کنید. در بیشی  مواقع ایراد را یم توان خاموش شدن آ

 از عالیم خرانر رم دانست. 

 ه مرور زمان با هنگپر شدن ظرفیت رم کامپیوتر که بتکمیل شدن ظرفیت رم کامپیوتر: 

ی  شدن ی یم تواند از عالیم مدن رسعت عملکرد سیسآو پایتر خرانر رم تم همراه بوده را نیر

وری با حجم باال از طریق تسک منیجر تا  شمرد. با غیر فعال کردن برنامه های غیر ضی

   . حدودی مانع بروز ایراد در رم کامپیوتر شوید 


