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تيم پشتيبانی ما آماده ارائه خدمات در 24 ساعت روز، هفت روز هفته،365 روز در سال می باشد.
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آشنایی با انواع رم 몭몭ور و کاربرد های آن

امروز می خواهیم درباره اینکه رم 몭몭ور چیست صحبت کنیم اما نه هر رمی، بلکه رم 몭몭ور
که قصد داریم هم با خود آن آشنا شویم و هم کاربرد های انواع آن را برر몭몭 کنیم. رم از آن
نیاز دارند و خصوصا در دسته سخت افزار هاییست که بیشتر دستگاه های دیجیتال به آن 
به خیلی  حال  به  تا   RAM اسم  مسلما  کند.  می  ایفا  را  مهمی  نقش  شدت  به  کامپیوتر، 
گوشتان خورده و احتمال آن زیاد است که آن را از نزدیک دیده باشید یا حتی خودتان شخصا
آن را روی کامپیوتر نصب کرده باشید. اما بحث رم 몭몭ور جداست و یک 몭몭ی تفاوت هایی با
رم های عادی کامپیوتر دارد که جلوتر به آن ها نیز می پردازیم. قبل از هرچیز اما باید ببینیم

رم چیست و کار رم را در 몭몭ور بیشتر برر몭몭 کنیم. در این مقاله همراه ما باشید.

►
دانلود PDF این مقاله
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

رم 몭몭ور
تفاوت رم 몭몭ور با رم دسکتاپ چیست ؟

رم های 몭몭ور به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

پشتیبانی شبکه
برای اط몭몭عات بیشتر از خدمات پشتیبانی شبکه کلیک کنید

مشاهده خدمات
کامکو

رم 몭몭ور

https://comco.computer/پشتیبانی-شبکه/


رم 몭몭ور

گفتیم که سوال “رم 몭몭ور” چیست برای اکثریت کسانی که با پشتیبانی شبکه کامپیوتر کار
کردند آشنا است. چیزی که یا ممکن است کارایی آن را دقیق ندانیم اما می دانیم که حداقل
به عملکرد کامپیوتر مرتبط است. RAM در واقع حافظه کوتاه مدت کامپیوتر ماست که داده
عبارت اختصاری  حروف  واقع  در   RAM کند.  می  ذخیره  خود  در  موقتی  طور  به  را  ها 
Random Access Memory است که به گونه ای یک چیزی بین حافظه پنهان CPU و فضای
باید چيست  رم  با سوال  پاسخ  برای  واقعا  حال  باشد.  Hard Drive می  بزرگ  ذخیره سازی 
گفت که در واقع RAM برای ذخیره بخش های فعال سیستم عامل کاربرد دارد. به این معنی
که اموری که همین حا몭몭 در حال پیگیری هستند را ذخیره می کند و فضایی برای اجرای کار
داخل های  فعالیت  باشد،  بیشتر  حافظه  این  که  هم  هرچقدر  دهد.  می  ها  آن  به  خودشان 
سیستم 몭몭یعتر انجام می شود و امکان این بوجود می آید که برنامه های بیشتری همزمان

فعال باشند.

سوال بعدی که شاید در ذهنتان بوجود آمده باشد این است که رم سرور چيست . رم سرور
با رم کامپیوتر های آن چنان در اصل عملکرد خود  پیروی می کند و  از همین موضوع  هم 
معمولی تفاوتی ندارد. اما همانطور که از نام آن هم پیداست، مختص به پشتیبانی شبکه
های کامپیوتری است و مسلما فعالیت های بیشتری را پشتبانی می کند و باید قوی تر از رم
کامیپوتر باشد. رم 몭몭ور یکی از مهمترین بخش در خدمات پشتیبانی شبکه و سخت افزار در
몭몭ور می باشد و نقش کلیدی ای در این جریان ایفا می کند. برای بهتر درک کردن مفهوم
“رم 몭몭ور” شاید بهتر باشد که تفاوت های آن را با “رم 몭몭ور” متوجه شویم. به این صورت

می توانیم به عملکرد های آن نیز بیشتر پی ببریم.
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تفاوت رم سرور با رم دسکتاپ چيست ؟

رم های سرور به چند دسته تقسيم می شوند؟

انواع رم بافر

انواع رم سرور بر اساس سرعت

تفاوت رم 몭몭ور با رم دسکتاپ چیست ؟

رم 몭몭ور برای  عنوان  هیچ  به  توان  نمی  رم دسکتاپ  از  که  بدانیم  باید  را  این  اینکه  اول 
متفاوت یکدیگر  با  ویژگی  سه  در  مورد  دو  این  که  خاطر  این  به  کرد.  استفاده  شبکه 

هستند. این ویژگی ها در نگهداری شبکه شامل موارد زیر می شوند:

رم گویند.  می   ECC یا  خطا  تشخیص  آن  به  که  دارد  قابلیتی  몭몭ور  رم  معماری 
دسکتاپ این قابلیت را به طور کلی ندارد.

رم های 몭몭ور هم پایداری بیشتری دارند و هم قابل اطمینان تر از رم دسکتاپ می
باشند.

몭몭عت رم 몭몭ور ها با몭몭 تر است و قابلیت کنترل خطا را نیز دارند.

https://comco.computer/نگهداری-شبکه/


رم های 몭몭ور به چند دسته تقسیم می شوند؟

به طور کلی رم 몭몭ور به دو دسته Buffered و Unbuffered تقسیم بندی می شوند که
بزرگترین تفاوت بین این دو دسته این است که بافر از یک 몭몭یه پردازش انرژی برای حفظ

몭몭عت تشکیل شده است. هر کدام از این دو دارای مزیت ها و معایب خودشان هستند.

انواع رم بافر

Registered RAM

این نوع رم ها که به آن RCC RDIMM هم می گویند حافظه ای هستند که دارای رجیستر
ها می باشند و رم بدون بافر EC RAM هم رمی است که هیچ بافری را در مادربرد ندارد.

برای همین هم تفاوت بین این دو رم در فرمان دستر몭몭 می باشد.

RAM Fully Buffered

همچنین فناوری دیگری هم در تولید RAM به نام FB‐DIMM وجود دارد که هدف آن ارائه
می قدیمی   DIMM‐ECC فناوری  بر  مبتنی  몭몭عت  حداکثر  افزایش  با  몭몭ور  به  خدمات 
باشد. این نوع رم 몭몭ور ثبات، سازگاری و توانایی برر몭몭 و اص몭몭ح را به حداکثر می رساند.

این رم در واقع نسخه قدیمی همان رم رجیستر شده می باشد.

 RAM Load Reduced

این نوع از رم 몭몭ور نسخه جدیدتری از رم بافر دار است. مزیت این ماژول ها این است که

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-buffered-and-unbuffered-memory/


پر دو  درجه  حافظه  های  ماژول  با   DIMM های  فضا  همه  که  دهند  نمی  اجازه  گاهی 
برطرف می نیز  را   RAM و قدرت مانند عملکرد  از مشک몭몭ت  برخی  این،  ع몭몭وه  به  شوند. 

کنند.

انواع رم 몭몭ور بر اساس 몭몭عت 

DDR2

این رم در سال 2003 رونمایی شد و در آن زمان هم حداکثر 몭몭عت انتقال 3200 مگابایت
تا 8000 و  پیدا کرد  افزایش  تدریج  به  ای رم  انتقال  با گذشت زمان 몭몭عت  بود.  ثانیه  در 
مگابایت بر ثانیه نیز پیش رفت. این نوع رم 몭몭ور بسیار متداول می باشد و خیلی از 몭몭ور
از از آن استفاده می کنند. برای تجهیز سیستم های کامپیوتر های قدیمی می شود  ها 

این رم استفاده که که رایج ترین نوع آن هم PC2‐5300 است.

DDR3

این رم 몭몭ور این  اندازی  از زمان راه  بازار عرضه شدند.  این نوع رم ها در سال 2007 به 
몭몭 DDR3عت انتقال 6400 مگابایت در ثانیه بود. با گذشت زمان 몭몭عت انتقال این رم ها

در آخر به 14900 مگابایت در ثانیه هم رسید.

DDR4
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این رم 몭몭ور ها در سال 2014 عرضه شدند بیشترین 몭몭عت انتقال را از 17000 مگابایت
بر ثانیه به 19200 مگابایت بر ثانیه رساندند.

DDR5

این مدل جدیدترین نسل حافظه هایی هستند که رم 몭몭ور به شمار می روند و تقریبا دو
برابر 몭몭یعتر از DDR4 هستند. شاخص ترین ویژگی این رم ها در م몭몭ف انرژی و پایداری
بیشتر است. 몭몭یب خطای آن ها هم نسبت به نمونه های دیگر کمی پایین تز است. برای
که باشند  ها  رم  همین  몭몭ور  رم  برای  گزینه  ترین  مناسب  گفت  بتوان  شاید  هم  همین 
از هم  حال  هر  به  هست،  هم  طبیعی  دارند.  몭몭ور  های  رم  میان  در  را  عملکرد  بهترین 
و کاستی های نسخه آخرین نسخه هستند  و هم  برند  بهره می  دنیا  روز  تکنولوژی های 

های قبلی را جبران کرده اند.
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