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  : حافظههاي هوشمند گوشيافزار  راهنماي سخت
RAM1 از  يكي گرافيك  هاي پردازنده و پردازنده همچون هسته

براي همه   RAMاست. وجود  هاي هوشمند  گوشي يقطعات اساس
چون  ،ها ضروري است فون هاي كامپيوتري از جمله اسمارت سيستم

  .گيرد ها بسيار آهسته انجام مي بدون آن دستيابي فايل

ذخيره  ROMكه در  _ عامل سيستماين نوع حافظه يك واسط بين 
است و سرعت عمليات را براي همه  هاي پردازنده هستهو  _شود  مي

هاي مهمي كه مورد نياز پردازنده  برد. فايل انواع اطالعات بسيار باال مي
مانند تا از طريق  شوند و در آنجا منتظر مي ذخيره مي RAMهستند در 
عامل،  توانند قطعاتي از سيستم ها مي دستيابي شوند. اين فايل پردازنده

ها باشند؛ يا كالً  هاي كاربردي و گرافيك بازي هاي مورد نياز برنامه داده
هايي دستيابي  هر نوع فايلي كه الزم است در سرعتي باالتر از سرعت

  كنند. گر فراهم مي شود كه ساير انواع ذخيره

RAM فني از لحاظهوشمند   يها يگوش در مورد استفاده DRAM 
به  DRAMاشاره دارد. ساختار  dynamicبه واژه  Dاست، كه در آن 

تواند يك بيت را ذخيره كند.  اي است كه هر خازن درون آن مي گونه
از دست در كسري از ثانيه ها بار الكتريكي خود را به مرور  خازن
نياز » 2شدن تازه«به  دهند و در نتيجه براي اين كه آن را حفظ كنند مي

هاي مكرر در هر  شدن به همين تازه RAM» ديناميك«دارند؛ ماهيت 
شدن را ناممكن  شدن باتري تازه كند. قطع برق يا تمام ثانيه اشاره مي

رود، كه يك تفاوت  از دست مي RAMكند و در نتيجه محتويات  مي
در شمار  RAMاست. از همين روي،  ROMو  RAMمهم بين 

 ROMنسبت به  RAMگيرد. سرعت باالتر  جاي مي ارفرّگرهاي  ذخيره
هاي واقع  تر داده است. براي اجراي سريع RAMبودن  به دليل ديناميك

انتقال پيدا كند. هر بار كه سيستم  RAMها به  ، بايد اين دادهROMدر 
رود و در بوت بعدي  از دست مي RAMشود، محتويات  خاموش مي
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 بار شود. ROMتر مانند  گرهاي آهسته يرهدوباره بايد از روي ذخ
  است.  SoCمعموالً باالي  SoC3در  RAMجايگاه 

  

  اندازه و سرعت حافظه
بخريم يكي از هوشمند   يگوشخواهيم يك  هنگامي كه مي

آن است.  RAMهايي كه دوست داريم بدانيم اندازه  نخستين مشخصه
. نگران بيشتر باشد بهتر است RAMواضح است كه هر چه مقدار 

هاي پرظرفيت نباشيد، چون مصرف الكتريسيته  مصرف باتري حافظه
RAM گر است. بسيار كمتر از مصرف پردازنده و نمايش  

نياز  RAMبه مقادير انبوهي  كوچك عامل  با اين همه، يك سيستم
ها معموالً به مقدار كوچكي  فون هاي كاربردي اسمارت ندارد. برنامه

RAM  نياز دارند، و در نتيجه، تعداد زيادي برنامه مگابايت)  50(حدود
عامل  توان به اجرا در آورد. سيستم طور همزمان مي  كاربردي را به

) اجراي 4چندتكليفيتواند به هنگام اجراي همزمان چند برنامه ( مي
براي  RAMشوند متوقف كند تا فضاي  هايي را كه استفاده نمي برنامه

بينيم  شود. از همين روست كه مي هاي ديگر آزاد استفاده برنامه
Windows Phone  مگابايت  512بر روي وسايلي كهRAM  دارند
  كند. بسيار روان كار مي

فايده  بي RAMبا وجود اين، منظورمان آن نيست كه مقادير زياد 
عدي بهره ب هايي كه از گرافيك و ويدئوي سه ها، و برنامه است. بازي

را براي ذخيره گرافيك  RAMبزرگي از توانند مقادير   گيرند مي مي
 512كه مقدار   ، و صدا اشغال كنند. با آن3Dهاي  ها، مدل ها، بافت بازي

هاي كاربردي ساده و  مگابايت ممكن است براي اجراي روان برنامه
باال و گرافيك و  هاي رده عامل كافي باشد، براي اجراي بازي سيستم

  عدي كافي نيست.ب ويدئوي سه

  را در نسخه چاپي بخوانيدادامه 
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