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پینــگ چیســت و چــه عملکــردی دارد ؟ چطــور پینــگ را کاهــش دهیــم؟ در ایــن مقالــه از 

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــم ب ــخ دادی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــروب ب مدی

ــاال را علــت باخــت خــود در بازی هــای آنالیــن  شــاید تاکنــون یــک گیمــر عصبــی را کــه پینــگ ب

می دانــد دیــده باشــید. امــا اصطــالح »پینــگ« صرفــا در حــوزه گیمینــگ کاربــرد نــدارد و ممکــن 

ــگ چیســت و  ــا پین ــز شــنیده باشــید. ام ــان برنامه نویس هــا و وبمســترها نی اســت آن را از زب

چــه کاربــردی دارد؟ چــرا یــک وبمســتر بایــد پینــگ را بشناســد؟

پینگ چیست و چه کاربردی دارد؟
ــر  ــا تاخی ــت و ی ــا کاهــش ســرعت اینترن ــه ب ــران ک ــت و گیمرهــا در ای ــران اینترن بســیاری از کارب

ــران و گیمرهــا  ــرای بســیاری از کارب در اتصــال مواجــه هســتند اصطــالح پینــگ را شــنیده اند. ب

ــد کــه  ــر در اتصــال مواجــه می شــوند ایــن ســوال پدیــد می آی ــا مشــل تاخی در شــرایطی کــه ب

چگونــه بایــد پینــگ را کاهــش داد؟ اساســا پینــگ چیســت و چــه عملکــردی دارد؟ در یــک تعریف 

ســاده بایــد گفــت پینــگ دســتوری بــرای محاســبه تاخیــر اتصــال میــان دو دســتگاه در هــر شــبکه 

اســت. ایــن دســتور در همــه سیســتم  عامل ها قابــل اجــرا اســت. بســیاری از بازی هــای آنالیــن 

نیــز در عمــوم مــوارد پینــگ کاربــر را بــه او نشــان می دهنــد. 

امــا همانطــور کــه پیــش از ایــن هــم گفتیــم پینــگ صرفــا مربــوط بــه بازی هــای آنالیــن نیســت 

ــم.  ــن حــس می کنی ــای آنالی ــه فعالیت ه ــه در هم ــری اســت ک ــرای درک تاخی ــاری ب ــه معی بلک

انــواع فعالیت هــای آنالیــن از بــاز کــردن یــک لینــک، بــه روزرســانی وضعیــت در اپلیکیشــن ها، 

ارســال و دریافــت پیــام، بارگــذاری فایــل تــا اســتریم ویدیــو همــه بــه پینــگ وابســته هســتند. 

بــرای مثــال اگــر بــاز کــردن صفحــات یــک وب ســایت زمــان زیــادی می گیــرد، احتمــاال اتصــاالت 
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اینترنتــی شــما بــه وب ســایت مذکــور پینــگ زیــادی دارد. در نقطــه مقابــل بارگــذاری ســریع هــم 

بــه معنــای پینــگ پایین تــر اســت. 

 

پینگ چه عملکردی دارد؟
پینــگ را نمی تــوان در شــمار عوامــل کاربــردی دانســت. درواقــع شــما نمی توانیــد پینــگ را 

تعییــن کنیــد کــه بخواهیــد از آن اســتفاده کنیــد. همانطــور کــه پیــش از ایــن هــم گفتیــم، پینــگ 

ابــزاری جهــت اندازه گیــری و محاســبه تاخیــر اتصــال میــان کامپیوتــر و ســرور از راه دور اســت. 

پینــگ درواقــع نشــانگر ایــن اســت کــه ارســال هــر بســته داده از سیســتم شــما بــه ســرور و ســپس 

دریافــت پاســخ آن چقــدر طــول می کشــد.

 شــاید تــا بــه حــال برایتــان پیــش آمــده باشــد کــه بازکــردن صفحــه یــک وب ســایت، یــک خبــر 

یــا یــک لینــک چند ثانیــه و شــاید حتــی بیشــتر زمــان ببــرد. درواقــع تاخیــری کوتــاه بیــن کلیــک 

ــاز شــدن صفحــه وجــود دارد کــه بعضــا حتــی تــا یــک دقیقــه بــه طــول  کــردن روی لینــک و ب
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می انجامــد. در ایــن زمــان سیســتم درخواســت بارگــذاری صفحــه را بــه ســرور ارســال و پاســخ 

آن را دریافــت می کنــد. رفــت و آمــد بســته داده بــه زمــان نیــاز دارد و پینــگ ایــن زمــان را 

ــگ چیســت؟ ــت پین ــا اهمی ــد. ام ــری می کن اندازه گی

اهمیــت پینــگ در بازی هــای آنالیــن از آنجاســت کــه بنابــر تعاریفــی کــه گذشــت، نشــانگر مــدت 

زمانــی اســت کــه طــول می کشــد حرکــت شــما در بــازی در ســرور اصلــی ثبــت و اجــرا شــود. بــرای 

مثــال اگــر بــازی آنالینــی را بــا پینــگ 30 میلی ثانیــه اجــرا کنیــد، اقدامــات و حــرکات شــما تقریبــا 

بی وقفــه اجــرا می شــوند. امــا اگــر همیــن رقــم پینــگ بــه 300 میلی ثانیــه برســد، حرکت هــا بــا 

تاخیــر زیــادی اجرایــی می شــود و نمی توانیــد بــا بازدهــی و قــدرت کافــی بــازی  را پیــش ببریــد. 

بــر همیــن مبنــا، در بازی هــای آنالیــن پینــگ هــر کاربــر بــه او نشــان داده می شــود تــا او ســرعت و 

بازدهــی خــود را تخمیــن بزنــد. در نهایــت بایــد بــار دیگــر تاکیــد کــرد کــه پینــگ کمتــر بــه معنــای 

ســرعت بیشــتر اســت. امــا بســیاری از کاربــران و گیمرهــا از چگونگــی کاهــش پینــگ می پرســند. 

امــا راه یــا راه هــای کاهــش پینــگ چیســت؟
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عملکرد پینگ چیست؟
فرایند سنجش تاخیر اتصال با پینگ چندان پیچیده نیست و به قرار زیر است:

1.    سیســتم یــا کامپیوتــر شــما یــک بســته داده را کــه در اصطــالح شــبکه بــه آن پکــت 

می گوینــد بــه کامپیوتــر دیگــری کــه ســرور وب ســایت یــا هــر کامپیوتــر دیگــری در شــبکه اســت 

می کنــد.  ارســال 

2.    کامپیوتر مقصد بسته داده را دریافت کرده و درخواست پاسخ هم در آن وجود دارد.

3.    کامپیوتر مقصد پاسخ را به کامپیوتر شما ارسال می کند.

ســه مرحلــه فوق الذکــر یــک فراینــد پینــگ را نشــان می دهــد و ســنجش رفــت و آمــد پکــت داده 

 ICMP (Internet Control عبــارت اســت از مقــدار پینــگ. دســتور پینــگ در شــمار دســتورهای

Message Protocol( اســت. ایــن پروتــل در میــان کامپیوترهــای یــک شــبکه اجرایــی می شــود 

تــا ایــن کامپیوترهــا بتواننــد بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد. وقتــی بســته داده ارســال مــی شــود یــک 

درخواســت echo یــا همــان درخواســت پاســخ در آن وجــود دارد و ســرور بنابــر ایــن درخواســت 

بــه آن پاســخ می دهــد. البتــه همــه کامپیوترهــای شــبکه بــه درخواســت ها پاســخ نمی دهنــد. 

ــرده  ــه دســتور echo را خامــوش ک ــر سیســتم امــکان پاســخ ب ــال ممکــن اســت مدی ــرای مث ب

باشــد کــه در ایــن شــرایط هیــچ پاســخی ارائــه نمی شــود.
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ارتباط از دست رفتن پکت با پینگ چیست؟
ــا  ــا بســته داده یکــی از اتفاقــات رایــج در ارتباطــات شــبکه ها اســت. ب از دســت رفتــن پکــت ی

اســتفاده از ابــزار پینــگ می تــوان از دســت رفتــن پکــت را در یــک شــبکه اندازه گیــری کــرد. بــرای 

مثــال اگــر بــا اجــرای دســتور پینــگ، در 6 خــط یــا بیشــتر پیــام Request timed out بــه نمایــش 

ــا پکــت بــه  ــا از دســت رفتــن پکــت مواجــه شــده اید. در ایــن حالــت ممکــن اســت ی درآیــد، ب

کامپیوتــر مقصــد، یــا پاســخ ســرور مقصــد بــه کامپیوتــر شــما نرســیده باشــد. درواقــع ارتبــاط 

میــان کامپیوتــر شــما و کامپیوتــر مقصــد از بیــن رفتــه اســت.

از اجــرای دســتور پینــگ در ایــن مــورد بــرای بررســی مشــکالت اینترنــت اســتفاده می شــود. بــرای 

ــت  ــا مشــکلی در شــبکه اینترن ــه ی ــن معناســت ک ــه ای ــرود، ب ــی پکت هــا از دســت ب ــال وقت مث

خانگــی و ISP وجــود دارد یــا در اتصــال کلــی اینترنــت و وب ســایت مقصــد ایــرادی وجــود دارد. 

دربــاره کاهــش پینــگ راهکارهایــی وجــود دارد کــه در ادامــه بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت. امــا 

ــت و  ــد ارســال، دریاف ــه هــر حــال فراین ــا غیرممکــن اســت. ب ــر تقریب ــگ صف ــه پین دسترســی ب
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پاســخ بــه درخواســت نیــاز بــه زمــان دارد و بــا اتصــال کابلــی بــه روتــر هــم نمی تــوان بــه زمــان 

صفــر رســید. البتــه شــاید زمانــی بــا درهم تنیدگــی کوانتومــی بتــوان دسترســی بــه پینــگ صفــر را 

میســر کــرد. امــا راهکارهــای کاهــش پینــگ چیســت؟

 

روش هایی برای کاهش پینگ
در صورتیکــه بتوانیــد چنــد مــورد از اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد می توانیــد تــا حــدی نســبت 

بــه کاهــش پینــگ اقــدام کنیــد. البتــه کــه در هیــچ مــوردی تضمینــی نیســت. پــس بهتــر اســت 

حداقــل یکبــار همــه راه هــا را امتحــان کنیــد.

سرورهای نزدیک را انتخاب کنید

یکــی از راهکارهــای مناســب کــه بــرای گیمرهــا پیشــنهاد می شــود اینکــه بــرای پاییــن آوردن پینگ 

همیشــه ســرورهایی را انتخــاب کنیــد کــه بــه مــکان اصلــی شــما نزدیــک اســت. هــر ســروری کــه 
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بــه شــما نزدیک تــر باشــد امــکان ارتبــاط بهتــر و ســریع تر را فراهــم مــی آورد. در نتیجــه ایــن مهــم 

کمــک قابــل توجهــی بــه کاهــش پینــگ می کنــد.

 

لیست کردن بازی ها برای آنتی ویروس یا فایروال
آنتی ویروس هــا و فایروال هــا کــه در پــس زمینــه اجــرا می شــوند، همــه بســته های دریافتــی از 

ســرور بــازی مرکــزی را متناوبــا اســکن می کننــد. گاهــی اوقــات ایــن موضــوع باعــث ایجــاد تاخیــر 

جزئــی در دریافــت می شــود. در نتیجــه بــا اینــکار ممکــن اســت پینــگ شــما کاهــش یابــد. 

به جای Wifi از ETHERNET استفاده کنید
ــش  ــا افزای ــن  پکت ه ــت رفت ــک از دس ــا ریس ــده ت ــبب ش ــای س ــودن وای ف ــاد ب ــل اعتم غیرقاب

یابــد. در نتیجــه جابجایــی  اترنــت یکــی از بهتریــن کارهــا بــرای کاهــش پینــگ اســت. بســیاری 

ــناخته  ــای ش ــی در وای ف ــوان تداخل ــه عن ــد ب ــود دارن ــا وج ــازل م ــروزه در من ــه ام ــایلی ک از وس

می شــوند. در نتیجــه وای فــای در مــواردی کــه بــه پینــگ پاییــن نیــاز داریــد گزینــه جالبــی 
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نیســت. در نتیجــه اتصــال پایــدار و بــا پینــگ پاییــن، اتصــال بــا کابــل اترنــت اســت. امــا دیگــر 

ــگ چیســت؟ روش هــای کاهــش پین

بستن برنامه های پس زمینه
برنامه هــای پــس زمینــه می توانــد بخــش مهمــی از پهنــای بانــد شــما را اشــغال کــرده و منجــر 

بــه افزایــش پینــگ شــود. متهمــان ردیــف اول در اینجــا برنامه هایــی هســتند کــه به طــور خودکار 

بــاز می شــوند. ماننــد Steam و یــا Windows Update کــه بــه طــور خــودکار به روزرســانی 

می شــوند. 

بــه عــالوه، جریان هــای ویدیویــی فشــار زیــادی بــه کارت گرافیــک وارد می کننــد و ایــن می توانــد 

مشــکالت فریــم ایجــاد کنــد. در نتیجــه بهتــر اســت همیشــه از یــک کارت گرافیــک بــه روز 

اســتفاده کنیــد. چراکــه ایــن موضــوع ارتبــاط مســتقیمی بــا کیفیــت و وضــوح فیلــم دارد و در 

کاهــش پینــگ موثــر اســت. 
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سایر دستگاه ها را از شبکه خود حذف کنید
شــاید یــک تلفــن همــراه یــا رایانــه شــخصی تاثیــر زیــادی نداشــته باشــد امــا بــه طــور کلــی هــر 

ــرا تحــت فشــار می گــذارد. حــال تصــور  ــر اســت و آن ــد موث ــای بان ــر پهن دســتگاهی در شــبکه ب

کنیــد دســتگاه های زیــادی بــه روتــر متصــل باشــد، و روتــر خانگــی تحــت فشــار شــدیدی باشــد. 

در چنیــن شــرایطی طبیعتــا ســرویس دهی بــا اختــالل مواجــه خواهــد شــد و ایــن مســتقیما بــر 

فراینــد پینــگ و مقــدار آن موثــر اســت. در نتیجــه بــرای کاهــش پینــگ بهتــر اســت کــه حواســتان 

بــه تعــداد دســتگاه های متصــل بــه منبــع تغذیــه باشــد. 

بازنشانی تنظیمات شبکه
شــاید برایتــان ایــن ســوال پیــش بیاییــد کــه ارتبــاط بازنشــانی تنظیمــات شــبکه بــا کاهــش پینــگ 

چیســت؟ در پاســخ بایــد گفــت در صورتــی کــه در زمــان انجــام فعالیت هــای آنالیــن از طریق روتر 

بــه اینترنــت متصــل هســتید، راه انــدازی مجــدد روتــر و بازنشــانی تنظیمــات شــبکه می توانــد در 

حــل مشــکالت شــما موثــر باشــد. کافــی اســت روتــر را بــرای یــک تــا دو دقیقــه خامــوش کنیــد. 

ســپس دوبــاره آن را روشــن کــرده و مثــل همیشــه از آن اســتفاده کنیــد. ایــن فراینــد می توانــد 

حافظــه پنهانــی را کــه در مــدت زمــان طوالنــی روشــن مانــدن مملــو از مشــکالت شــده اســت، 

خالــی کــرده و منجــر بــه کاهــش پینــگ شــود.  

تمیز کردن کامپیوتر برای کاهش پینگ
بلــه شــاید کمــی عجیــب و بی ارتبــاط بــه نظــر برســد امــا بــرای کاهــش پینــگ می توانیــد کامپیوتــر 

خــود را تمیــز کنیــد. گــرد و غبــار یکــی از بدتریــن دشــمنان هــر سیســتم و کامپیوتــری اســت. ایــن 

الیه هــای گــرد و غبــار در صورتــی کــه بیــش از حــد باشــند می تواننــد بــر تولیــد گرمــای بیــش از 
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حــد سیســتم تاثیــر داشــته باشــند. در ایــن شــرایط تهویــه مناســب سیســتم ممکــن نیســت و بــه 

دلیــل گرمــای غیرقابــل دفــع، رونــد کلــی سیســتم کنــد می شــود. همچنیــن ایــن احتمــال وجــود 

دارد کــه آداپتــور شــبکه شــما بــه دلیــل آن منجــر بــه تاخیــر شــود. 

 

جمع بندی
در طــول ایــن نوشــتار کوشــیدیم بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه پینگ چیســت و چــه عملکردی 

در فراینــد ارتباطــی سیســتم ها دارد. همانطــور کــه در طــول نوشــتار هــم اشــاره شــد پینــگ گرچــه 

بیشــتر بــه عنــوان عنصــری کلیــدی در بازی هــای آنالیــن شــناخته می شــود، امــا در عیــن حــال 

در لک فراینــد ارتباطــات آنالیــن حائــز اهمیــت اســت. از آنجــا کــه پینــگ ارتباطــی مســتقیم بــا 

ــش  ــای کاه ــی راهکاره ــه برخ ــیدیم ب ــتار کوش ــن نوش ــان ای ــتم ها دارد در پای ــرعت کار سیس س

پینــگ بپردازیــم.
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