چطور از فضاي اضافه رم بهعنوان حافظه ذخيرهسازي استفاده كنيم
رم حافظهي پرسرعتي است كه اگر بهعنوان فضاي ذخيرهسازي استفاده شود ،باعث بهبود عملكرد سيستم خواهند شد؛ اما
چگونه از حافظهي رم مانند هارد درايو استفاده كنيم؟
اگر مقداري رم اضافه روي سيستم خود داريد و بهندرت از آن استفاده ميكنيد ،ميتوانيد بخشي از آن را به يك رمدرايو يا
رمديسك تبديل كنيد .ذخيرهسازي روي چنين درايوي مزيتهايي از قبيل بارگذاري سريعتر برنامهها ،بهبود عملكرد هنگام
اجراي بازيها و پخش بهتر ويديوهاي  4kرا به همراه خواهد داشت .تعداد زيادي نرمافزار رمديسك اعم از پولي و رايگان
وجود دارد كه ميتوان جهت ايجاد رمديسكهاي موقت يا دائم از آنها استفاده كرد.
داشتن حافظهي سريعتر در رايانه رؤياي هر كاربري است .البته اكثر كاربران اين امكان را دارند كه از حافظههاي SSD
استفاده كنند؛ اما مشكل اينجا است كه اين حافظهها به ميزان قابلتوجهي گرانتر از درايوهاي سخت مغناطيسي هستند .اگر
مقدار زيادي رم در رايانهي شخصي شما وجود دارد كه بياستفاده مانده است ،ميتوانيد از آن بهعنوان حافظهاي فوق سريع
)حتي سريعتر از  (SSDاستفاده كنيد.

رمديسك يا رمدرايو چيست؟

رمديسك اصطﻼحي است كه به درايوي مجازي گفته ميشود كه از بخشي از رم فيزيكي سيستم ساخته ميشود .اولين
تﻼشها براي ساخت حافظه با استفاده از رم به سالهاي دههي  ١٩٨٠برميگردد .توسعهي اين نوع حافظهها بعدها ادامه پيدا
كرد و اكنون حافظههاي مبتني بر رم وجود دارند؛ اما هرگز مانند هارد درايو و حافظهي  SSDرواج پيدا نكردند .از دﻻيل اين
موضوع قيمت باﻻي اين نوع حافظه و نياز مداوم آن به منبع برق بود.

فايدهي رمديسك چيست؟

اينكه چرا بخشي از رم را بهعنوان حافظه مورد استفاده قرار ميدهيم به دليل سرعت آن است .ساخت رمديسك اين امكان را
به شما ميدهد كه دادههاي خود را روي سريعترين حافظهي موجود در رايانه ذخيره كنيد .در نتيجه ،سرعت بارگذاري هر
آنچه در رمديسك ذخيره شده باشد به شكل محسوسي افزايش مييابد .از دﻻيل اين اتفاق اين است كه ديگر نيازي به انتقال
داده از هارد به رم نخواهد بود.
البته بايد مراقب باشيد در اين كار زيادهروي نكنيد .ويندوز براي اجرا حداقل به  ٢گيگ رم نياز دارد .در سيستمهاي  ٣٢بيتي
كه حداكثر رم  ٤گيگابايت است شايد اين كار به صﻼح نباشد؛ اما در سيستمهاي  ٦٤بيتي محدوديتي وجود ندارد و با فرض
اينكه  ٨يا  ١٦گيگابايت رم در اختيار داريد ،ميتوانيد بهراحتي نيمي از آن را به رمديسك اختصاص دهيد.

مزايا و معايب استفاده از رمديسك

همانطور كه اشاره شد ،سرعت خواندن و نوشتن در رمديسك از  SSDهم بيشتر است .اين ويژگي رمديسك را به ابزار
فوقالعادهاي براي كارهايي تبديل ميكند كه در آنها نياز زيادي به خواندن و نوشتن سريع است.
بيشترين تأثير را زماني حس خواهيد كرد كه يك برنامه را بهصورت كامل روي رمديسك نصب كنيد .بهطور مثال ،انتقال
برنامههايي نظير ورد ،اكسل ،فايرفاكس و آكروبات ريدر از هارد به رمديسك ميتواند باعث افزايش دوبرابري سرعت اجراي
آنها مخصوصا در باز كردن فايلهاي سنگين شود.
اجراي بازيها چنانچه روي رمدرايو نصب شوند بسيار نرم و روان خواهد بود .البته اين مورد با توجه به محدوديت فضا ،شايد
چندان امكانپذير نباشد.
اجراي برنامهها از رمديسك معايبي نيز به همراه دارد .اوﻻ فضاي ذخيرهسازي بسيار محدود است و ديگر اينكه فرّار بودن
حافظهي رم واقعا دردسرساز است .مخصوصا اگر فايلها و برنامههاي مهم را روي آن ذخيره كنيد .مقداري كه ميتوانيد به
رمدرايو خود اختصاص دهيد رابطهي مستقيم با اندازهي كلي رم سيستم شما دارد .ﻻزم است  ٤گيگابايت براي اجراي راحت
كارهاي معمول توسط ويندوز  ٦٤بيتي كنار بگذاريد .اين يعني اكثر كاربران امكان داشتن رمديسكي با فضاي بيش از ٤
گيگابايت نخواهند داشت.

از آنجا كه رمديسكها حافظههايي فرّار به شمار ميروند ،دادههاي ذخيرهشده روي آنها با هر بار خاموش شدن دستگاه از
بين ميرود .البته اكثر ابزارهاي ساخت رمديسك اين مشكل را حل كردهاند؛ به گونهاي كه اين امكان وجود دارد كه هنگام
خاموش شدن سيستم ،بهطور خودكار دادههاي موجود در رمديسك روي هارد ذخيره شوند و با روشن شدن دستگاه ،مجددا
روي رمديسك بارگذاري شوند .اين تمهيد جز در مواقع قطع ناگهاني برق بهخوبي كار ميكند ،اما زمان خاموش شدن و
راهاندازي سيستم را به ميزان قابل توجهي افزايش ميدهد؛ مخصوصا وقتي كه حافظه و محتويات رمديسك شما زياد و هارد
شما كند باشد .براي مثال ،محتويات يك رمديسك  ٤گيگابايتي براي كپي شدن به يك هارد  ٧٢٠٠دور در دقيقهاي ممكن
است چند دقيقه طول بكشد .اين زمان براي اساسدي بهمراتب كمتر است.

