اﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ رم در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ رمﻫﺎی  DDR3و  DDR4وﺟﻮد دارد؟

درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ،ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰای ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ  RAMدر آن اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﻔﺎوت
ﺑﯿﻦ دو ﻣﺎژول ﺣﺎﻓﻈﻪ  DDR3و  DDR4ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢDDR4 .
ﻧﺴﺨﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎژول
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺎژول از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺼﺐ رم را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ رم را دارﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ
ﻧﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻧﻮع  Double Data Rateﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  DDRﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﻋﺖ دو
ﻋﻤﻠﯿﺎت را اداره ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻧﻮع  Single Data Rateﯾﺎ  SDRﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  DDRدر ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﺎر
ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  DDR3و  DDR4ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ
آﺧﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
:DDR 3
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ –  400ﺗﺎ 1066
ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻦ – 240
ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎژول –  1ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﺎ  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﻧﺮخ داده – ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  2133ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل –  17ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ
:DDR 4

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ –  1066ﺗﺎ 2133
ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻦ – 288
ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎژول –  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﺎ  32ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺮخ داده – ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  3200ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل –  25.6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ
 DDR4ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  DDR3اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎژولﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  DDR3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  DDR4ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  DDR3اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در آﻧﻬﺎ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ در ﻣﺎژول ﻫﺎی  DDR4ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﻤﻮدار ﻣﺎ ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روی ﮐﺎﻏﺬ و در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ  DDR4ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪ را از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد  DDRﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج
روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮی اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻦﻫﺎ )دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی رﯾﺰ ﻃﻼﯾﯽ( در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  DDR4از  288ﭘﯿﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ  DDR3ﺗﻨﻬﺎ از  240ﭘﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دو را ﮐﻨﺎر ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻣﺎژوﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد  DDR4اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻌﺪی ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﮑﺎف روی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ از ﭘﯿﻦﻫﺎ وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ ﺷﮑﺎف در  DDR4ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎژول ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺮار دارد و در ﺣﺎﻓﻈﻪ  DDR3ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
اﺳﺖ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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