
   تصادفي دسترسي حافظه- رم حافظه انواع

 رم حافظه مورد در اطالعاتي دنبال به شما اگر! كنيد كليك را اينجا مقاله، اين از ۲ صفحه به رفتن براي ، هستيد  رم حافظه نصب نحوه مورد در اطالعاتي دنبال به فقط شما اگر
  ....دهيد ادامه خواندن به خودهستيد،

 .است شده نصب روميزي كامپيوتر مادربرد از DIMM حافظه اسالت چهار دو در كه  دهد مي نشان را حرارت كن پخش  به مجهز DDR۲، رم حافظه از نمونه  دو باال تصوير

  خاموش بوك نوت/  تاپ لپ كامپيوتر يا و روميزي كامپيوتر كه زماني زيرا  ، است شده شناخته فرار حافظه عنوان به همچنين كه است تصادفي دسترسي حافظه كلمات مخفف رم
 مركزي پردازش واحد كامپيوتر توسط شده پردازش هاي فايل قالب در ها داده ذخيره سيستم توسط است رم حافظه ، خالصه طور به. رفت خواهد بين از آن ي ها داده شود،

(CPU) است شده شناخته نيز پردازشگر عنوان به كه شود مي استفاده.  

 از يكي) حافظه به مستقيم دستيابي) DMA " :  شده گفته كنند، استفاده پردازنده زدن دور براي) حافظه به مستقيم دستيابي) DMA نام به اي تكنولوژي از توانند مي ها رايانه
 طور به نوشتن يا/  و خواندن ي حافظه به كامپيوتر داخل در افزاري سخت هاي سيستم زير از برخي تا دهد مي اجازه كه است هاست ريزپردازنده و مدرن هاي رايانه هاي ويژگي
 MDA ،از صوتي كارت و شبكه كارت ، گرافيك كارت ، ديسك هارد كننده كنترل جمله از افزاري سخت هاي سيستم از بسياري. يابد دسترسي مركزي پردازش واحد از مستقل

  " .كنند مي استفاده 

 اجرا عامل سيستم هاي دستورالعمل به توجه با را داده هاي فايل و ،برنامه پردازنده. است شده ساخته AMD و اينتل توسط استفاده مورد هاي ،پردازنده شخصي كامپيوترهاي اكثر در
  .شود مي داده آن به لينوكس از نسخه يك ، كمتر بسيار  موارد در يا و ، ويندوز نسخه از معموال ، شخصي هاي رايانه در ، كند مي

 است بايت مگا ۱۰۲۴ با برابر (۱GB(  گيگابايت يك.  شود مي بيان (GB) گيگابايت و (MB) مگابايت با  تاپ لپ و مدرن روميزي كامپيوترهاي در شده استفاده رم حافظه ميزان
 به ميزان اين  شد، منتشر ويستا ويندوز كه هنگامي ۲۰۰۷ ژانويه در اما. اند مگابايت ۵۱۲، اند شده نصب پيش پي از ايكس ويندوز همراه كه تاپ لپ و روميزي هاي كامپيوتر اكثر.

 از بايت گيگا يك كه چند هر ، باشند داشته راحت اجراي براي رم حافظه بايت گيگا ۲ از حداقل بايد شده نصب پيش از ي ويستا ويندوز با كامپيوتر. است يافته افزايش گيگابايت
 اجرا توانند مي بوك نوت كامپيوتر كم نسبتا ي فضا در ۷ ويندوز از بيتي ۳۲ هاي نسخه زيرا ، كند كفايت بايد ۷ ويندوز بيتي ۳۲ هاي نسخه در اجرا حال در كامپيوتر رم حافظه
  .دارند  حافظه گيگابايت ۱ تنها)۲۰۱۰ ژانويه( حاضر حال در آنها اكثر و ، شوند

 پشتيباني خانگي كاربران اكثر نياز از بيشتر مراتب به را حافظه تواند مي ويندوز بيتي ۶۴ هاي نسخه كند؛ استفاده را ازحافظه  گيگابايت ۳.۵ از بيشت تواند نمي ويندوز بيتي ۳۲ نسخه
 براي گيگابايت ۲ بايد بيتي ۶۴ نسخه حداقل پس دارد، نياز حافظه مقدار برابر دو به بيتي، ۳۲ هاي نسخه مانند ، حافظه از بايت گيگا۴تا بيتي، ۶۴ نسخه ،در حال اين با. كند مي

 .كنند مي استفاده ويندوز بيتي ۳۲ نسخه از حاضر حال در كامپيوترها بيشترين. باشد ويستا ويندوز براي گيگابايت  ۴ و ، ۷ ويندوز

 فضاي بايت گيگا ۸حداقل بايد برد مادر ست چيپ ، ۷ ويندوز/  ويستا ويندوز/  پي ايكس ويندوز از بيتي ۶۴ نسخه و بيتي ۶۴ هاي پردازنده با حتي كه باشيد داشته توجه همچنين
 الزامات اين  مورد در بيشتر اطالعات براي را  سايت وب اين در پاسخ و پرسش اين:  بازديد دفعات. كند راپشتيباني  ريمپينگ ي حافظه بايد برنامه نصب بايوس سيستم و آدرس
 . كند نمي استفاده RAM ي حافظه بايت گيگا ۴ ازتمام ۷ويندوز نسخه بيتي ۶۴ نسخه My  computer  اجرا: بخوانيد

  ي گزينه به  و بگرديد  System ي گزينه دنبال و پنل كنترل <= start : برويد را مراحل اين پي ايكس ويندوز در ، دارد بيتي چند نسخه شما ويندوز كه بدانيد اينكه براي

General tab ي پنجره از Properties ي ويستاگزينه ويندوز در. كنيد نگاه Classic View  كلمه ،فقط ۷ ويندوز در. كنيد انتخاب پنل كنترل در را System درگزينه را 

Start كنيد وارد => program and files  سيستم بروي كليك قابل لينك با كه كرده جستجو را system Properties هاست ارائه قابل .  

 عامل سيستم حاضر حال در بوك نوت هاي كامپيوتر اكثر.بودند خود انتخابي نسخه خريد به قادر  خانگي كاربران۲۰۰۹ اكتبر ۲۲در.  است ۷ ويندوز ويندوز، نسخه جديدترين
 افزار سخت زيرابه كند مي اجرا بخوبي را آنها  ۷ ويندوز اما ، شود مي اجرا آرام بسيار پردازنده و حافظه پايين  مشخصات در ويستا ويندوز زيرا كنند مي اجرا را پي ايكس ويندوز

  .كرد نخواهد ايجاد بوك نوت براي ويستا ويندوز نسخه مايكروسافت مواردي چنين در. داد نياز تري پايين

 

 


