
 مشخصات کمتر مورد توجه اما موثر بر سرعت رایانه 

دافظَ سم کؼ پشداصًذٍ ًْػی دافظَ اختقافی تشای پشداصًذٍ اعت کَ تش اعاط افلی هؾاتَ تا دافظَ سم کاس هی کٌذ. ُواى گًَْ کَ 

اعالػات سا تَ عْس هْقت رخیشٍ هی کٌذ تا اهکاى دعتشعی عشیغ تَ آًِا تذّى ًْؽتي یا تاصیاتی اص ُاسد دیغک فشاُن ؽْد، کؼ 

 پشداصًذٍ ًیض تَ عْس هْقت اقذام تَ رخیشٍ اعالػاتی هی کٌذ کَ پشداصًذٍ ًیاصهٌذ دعتشعی هذاّم تَ آًِا اعت.

ٌُگاهی کَ تشای استقا ّ تَ سّص سعاًی سایاًَ خْد تشًاهَ سیضی هی کٌیذ ّ یا خشیذ دعتگاُی  - هذوذ هِذی دیذسپْس

تش ًغثت تَ آى  جذیذ سا هذ ًظش قشاس دادٍ ایذ یکی اص اّلْیت ُای افلی ؽوا ادتواال ایي خْاُذ تْد کَ هذلی عشیغ

سی کٌیذ. چٌذیي ػاهل آؽکاس ّجْد داسًذ کَ دالیل خْاعت ّ توایل کاستش تشای استقا ػولکشد چَ دس اختیاس داسیذ سا خشیذا

 سا ًؾاى هی دٌُذ. 

 

تَ گضاسػ "گشٍّ ػلن ّ فٌاّسی" ػقشایشاى، هْاسدی هاًٌذ عشػت کالک تاالتش تشای پشداصًذٍ یا دافظَ سم تیؾتش تِثْد 

تی دس تشخی  ّ یْاطفْسی ؽشایظ عیغتن سا هْجة هی ؽًْذ ّ دتی پؾتیثاًی اص اعتاًذاسدُای جذیذ ّای فای 

ؽشایظ هی تْاًٌذ هضایایی سا تشای کاستش تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽٌذ. جذا اص فِشعت هؾخقات افلی ّ ؽٌاختَ ؽذٍ، 

ػْاهل کوتش ؽٌاختَ ؽذٍ ای ًیض ّجْد داسًذ کَ هی تْاًٌذ تش عشػت سایاًَ تاثیشگزاس تاؽٌذ. دس اداهَ تشخی اص آًِا سا 

 هْسد تشسعی قشاس هی دُین. 
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 پردازنذه کش 

 

تشی ّجْد داسًذ کَ تش عغخ ػولکشد آًِا  ٌُگاهی کَ پشداصًذٍ ُا هذ ًظش قشاس هی گیشًذ ػْاهل کوتش ؽٌاختَ ؽذٍ

اؽاسٍ داسًذ. هذل پشداصًذٍ دس دسجَ ًخغت قشاس داسد. دس دًیای پشداصًذٍ ُای ؽشکت ایٌتل هی داًین کَ پشداصًذٍ ُای 

تِتش اعت ّ ُوچٌیي  Core i3تِتش ُغتٌذ ّ هْسد دّم اص پشداصًذٍ ُای  Core i5اص پشداصًذٍ ُای  Core i7ایٌتل 

 اختالف قیوت قاتل تْجَ ای تیي ایي پشداصًذٍ ُا ّجْد داسد کَ عغخ هتفاّت ػولکشد آًِا سا تاصتاب هی دُذ. 

ش ّ تؼذد ُغتَ ُای تیؾتش هی تْاًذ ت عپظ، دس یک هذل خاؿ، تَ عْس کلی هی تْاًین تگْیین عشػت کالک عشیغ

تش ّ تِتشی سا هْجة ؽًْذ. الثتَ ایي هْسد دالت هغلق ًذاسد صیشا ًغل ُای جذیذ پشداصًذٍ ُا هی  ػولکشد عشیغ

 تش ّ کاسآهذتش اص ًغل ُای پیؾیي خْد تاؽٌذ.  تْاًٌذ تِیٌَ
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د پشداصًذٍ داسد ّ اغلة ًادیذٍ گشفتَ هی اها ّیژگی دیگشی سا هی تْاى هذ ًظش قشاس داد کَ اثش چؾوگیشی تش ػولکش

ؽْد: کؼ پشداصًذٍ. کؼ پشداصًذٍ ًْػی دافظَ اختقافی تشای پشداصًذٍ اعت کَ تش اعاط افلی هؾاتَ تا دافظَ 

سم کاس هی کٌذ. ُواى گًَْ کَ دافظَ سم اعالػات سا تَ عْس هْقت رخیشٍ هی کٌذ تا اهکاى دعتشعی عشیغ تَ آًِا 

یاتی اص ُاسد دیغک فشاُن ؽْد، کؼ پشداصًذٍ ًیض تَ عْس هْقت اقذام تَ رخیشٍ اعالػاتی هی کٌذ تذّى ًْؽتي یا تاص

کَ پشداصًذٍ ًیاصهٌذ دعتشعی هذاّم تَ آًِا اعت. تش ُویي اعاط، ّظایف پشداصًذٍ هشکضی هی تْاًٌذ تا عشػت 

 تیؾتشی اًجام ؽًْذ. 

دس پشداصًذٍ ُای جذیذ اسائَ هی ؽْد. پشداصًذٍ ُا اص ُش ّ دتی تیؾتش  L1 ،L2 ،L3کؼ پشداصًذٍ دس عغْح هختلف 

رخیشٍ خْاٌُذ ؽذ. تَ ػٌْاى هثال،  L1عغخ تَ تشتیة اعتفادٍ هی کٌٌذ ّ اص ایي سّ هِوتشیي اعالػات دس کؼ 

 62تا  L3کیلْتایت، کؼ  L2 654کیلْتایت دس ُش ُغتَ، کؼ  L1 46ایٌتل داسای کؼ  Haswellپشداصًذٍ ُای 

 هگاتایت ُغتٌذ.  861تا  L4کؼ هگاتایت ّ 

 3تیاى ایي کَ تَ چَ هیضاى کؼ پشداصًذٍ ًیاص داسیذ دؽْاس اعت اها دس لپ تاپ ُا ّ سایاًَ ُای ؽخقی فؼلی هیضاى 

هگاتایت سایج اعت. تا تْجَ تَ هضایای ػولکشد، کؼ تیؾتش ّ عشػت کالک کٌذتش ادتواال ؽشایغی  4هگاتایت تا 

 ؼٌی کؼ کوتش ّ عشػت کالک تیؾتش سا فشاُن هی کٌذ. تش اص دالت تشػکظ ی عشیغ

 سرعت دیسک سخت 
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( تَ عْس ػوذٍ اص ًظش ظشفیت رخیشٍ عاصی خْد هْسد تشسعی قشاس هی گیشًذ. اها عشػت HDDدیغک ُای عخت )

َ تاؽذ. عشػت دیغک عخت تش هثٌای دّس دس دیغک عخت هی تْاًذ تاثیش قاتل تْجِی تش عشػت سایاًَ داؽت

( اًذاصٍ گیشی هی ؽْد. ایي ؽاخـ، عشػت چشخؼ دیغک عخت ّ هیضاى عشػت ًْؽتي ّ خْاًذى rpmدقیقَ )

 5400rpm  ّ7200rpmتشیي عشػت ُای دیغک عخت فؼلی  دادٍ ُا تْعظ تشًاهَ ُا اص آى سا ًؾاى هی دُذ. سایج

 ُای گشاى قیوت دیذٍ هی ؽْد.  ُغتٌذ کَ هْسد دّم تیؾتش دس سایاًَ

( تاص هی گشدد. اگش تَ فضای SSDهْسد دیگش دس صهیٌَ رخیشٍ عاصی تَ اًتخاب تیي دیغک عخت ّ دسایْ دالت جاهذ )

رخیشٍ عاصی تغیاس صیاد ًیاص داسیذ دیغک ُای عخت ُوچٌاى اًتخاتی هٌغقی ّ هغلْب ُغتٌذ صیشا ظشفیت ُای 

قیوت هٌاعة سا اسائَ هی کٌٌذ. اها اگش اّلْیت افلی ؽوا عشػت هذغْب هی رخیشٍ عاصی تاال تا تشچغة ُای 

ؽْد پظ دسایْ دالت جاهذ اًتخاب تَ هشاتة تِتشی اعت. ایي اختالف عشػت دس صهیٌَ ُای هختلف اص تْت عیغتن 

 ػاهل تا کاسُای ّیذیْیی ّ گشافیکی هؾِْد اعت. 

 

ؽٌاختَ هی ؽْد ّ یک  SSHDًْع عْهی اص دسایُْا ًیض ّجْد داسد: دسایْ ُیثشیذی. دسایْ ُیثشیذی اغلة تَ ػٌْاى 

ظشفیت رخیشٍ عاصی  دسایْ دالت جاهذ سا تا یک دیغک عخت تشای تِشٍ هٌذی اص اهتیاص عشػت هْسد ًخغت ّ اهتیاص

 هْسد دّم تشکیة هی کٌذ. 
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تش آًِا سا دس پی داسد ّ فایل  فایل ُا ّ اعالػات پش اعتفادٍ دس دسایْ دالت جاهذ رخیشٍ هی ؽًْذ کَ تاصیاتی عشیغ

دس  SSHDتش دس دیغک عخت رخیشٍ هی ؽًْذ تا دس صهاى ًیاص تاصیاتی ؽًْذ. دسایُْای  ُای تضسگ ّ کن اعتفادٍ

ایٌچی تَ تشتیة تشای سایاًَ ُای سّهیضی ّ لپ تاپ ُا هْجْد ُغتٌذ. ؽشکت ُای  6.5ایٌچی ّ  3.5ی اًذاصٍ ُا

 تْلیذکٌٌذٍ سایاًَ تَ عْس هؼوْل هذقْالتی هیاى تا تاال سدٍ سا تَ ایي دسایُْا هجِض هی کٌٌذ. 

 فرکانس و تاخیر حافظه رم

 

تشیي سّػ ُا تشای تِثْد ػولکشد دعتگاٍ هذغْب هی ؽْد. اها  افضّدى دافظَ سم تیؾتش تَ سایاًَ یکی اص عادٍ

اخیش قشاس تگیشد. ُوَ سم ُا تا یکذیگش تشاتش ًیغتٌذ. عشػت دافظَ سم هی تْاًذ تذت تاثیش دّ ػاهل فشکاًظ ّ ت

فشکاًظ سم تا هگاُشتض اًذاصٍ گیشی هی ؽْد ّ هیضاى اعالػاتی کَ هی تْاًذ تَ دافظَ هٌتقل ؽْد سا ًؾاى هی 

دُذ. فشکاًظ سم تاالتش هی تْاًذ تِثْد چؾوگیشی دس سایاًَ ُای ؽخقی کَ داسای گشافیک ُای یکپاسچَ ُغتٌذ 

 ایجاد کٌذ. 

داسد. ایي ؽاخـ هیضاى تاخیش پیؼ اص آى کَ دافظَ سم تتْاًذ یک ّظیفَ ّیژٍ سا اًجام  تاخیش تاثیش تیؾتشی تش دافظَ سم

ًوایؼ دادٍ هی ؽْد. دس ُش هْسد سقن کوتش تَ  12-7-8-6دُذ سا اًذاصٍ گیشی هی کٌذ ّ تا گشُّی اص چِاس صهاى هاًٌذ 

 تش اعت.  هؼٌای ػولکشد عشیغ
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 سرعت باس مادربرد

 

عشػت تاط هادستشد یکی دیگش اص هْاسدی اعت کَ ٌُگام استقا یا خشیذ سایاًَ ای جذیذ ّ تَ هٌظْس افضایؼ عشػت 

ی دس هیضاى عشػت ػولکشد سایاًَ ایفا هی کٌذ. هادستشد، عیغتن تایذ هذ ًظش قشاس دُیذ. عشػت تاط ًقؾی اعاع

ُاب هشکضی عیغتن ؽوا هذغْب هی ؽْد ّ اص عشیق آى اجضا دیگش هاًٌذ پشداصًذٍ، دافظَ سم، دیغک عخت ّ 

غیشٍ استثاط تشقشاس هی کٌٌذ. ُوچٌیي هذل هادستشد ایي هغالَ کَ چَ اجضا دیگشی سا هی تْاًیذ اعتفادٍ کٌیذ، تؼییي 

ٌذ. تش ُویي اعاط، هادستشدی قذیوی تَ ّاعغَ ػذم پؾتیثاًی اص قغؼات جذیذ هی تْاًذ تَ یکی اص ػْاهل هی ک

 کٌذی عشػت سایاًَ هثذل ؽْد. 

 وضوح نمایش
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اگش تا سایاًَ خْد تاصی ُای ّیذیْیی اًجام هی دُیذ ادتواال اص ایي ًکتَ آگاُیذ کَ ّضْح ًوایؼ تش ػولکشد دعتگاٍ 

ضْح تاالتش سا داؽتَ تاؽیذ تَ هؼٌای دس اختیاس داؽتي کاست گشافیک تِتش تاثیشگزاس اعت. ُشچَ اهکاى اًجام تاصی تا ّ

 اعت اها ایي ؽشایظ تٌؼ تیؾتشی سا ًیض تش پشداصًذٍ هشکضی ّ پشداصًذٍ گشافیکی ّاسد هی کٌذ. 

تش ّ ًوایؾگشی تا ّضْح  پیکغل اعت. یک پلَ پاییي 672,37422داسای  1080×1920دی تا ّضْح  یک ًوایؾگش اچ

ًیض تیؼ اص ُؾت هیلیْى پیکغل داسًذ. تشخی هْاقغ  4Kپیکغل اعت. ًوایؾگشُای  872697211داسای  768×1366

عخت افضاس هوکي اعت اص قذست کافی تشای کاس تا چٌیي ّضْح ُای تاالیی تشخْسداس ًثاؽذ ّ یا ًیاصهٌذ اعتفادٍ اص 

دی ادتواال هؾکل خافی ایجاد ًوی کٌذ اها  ؾگش اچتش تاؽیذ. استقا تَ یک ًوای ًوایؾگش تا ًشر ًْعاصی تغیاس پاییي

سا داسیذ تایذ اص تْاًایی عخت افضاسی سایاًَ خْد تشای کاس تا آى اعویٌاى دافل  4Kاگش ققذ اعتفادٍ اص ًوایؾگشُای 

 کٌیذ.
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