
 

 

 1صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 
 
 
 DDR5حافظه رم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه شرکت های دانش بنیان رها

 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 2صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 فهرست 
 3 ..................................................................ترتر و کم مصرفپرسرعت :DDR5 حافظه رم

 DDR5 .................................................................................... 3 نحوه عملکرد حافظه رم

 RAM DDR5 .................................................................................................. 4 یایمزا

 5 ................... .ردیمورد استفاده قرار گ  ندهیدر آهوشمند  یتواند در گوشی م DDR5 رم حافظه

 DDR5 .............................................................................................. 5 حافظه رم یرقبا

 6 رقبا ر یسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 3صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 تر تر و کم مصرف پرسرعت  :DDR5 حافظه رم 

 .تر است، با این وجود بسیار کم مصرف هستنددو برابر سریع  DDR4 رم  از حافظه  DDR5 حافظه رم
 .کنیمکرد آنها توضیح داده و با هم مقایسه میها را بیشتر معرفی کرده و نحوه عملدر این مقاله این رم

 .شودمحسوب می  DDR هایدرواقع نسل پنجم حافظه  DDR5 حافظه رم
 .است (RAM) هایی با دسترسی تصادفیاین نسل جدید حافظه 

 .خواهد داشت DDR4 هایتر نسبت به ماژولتر و کم مصرف پرسرعت  DDR هایشود نسل جدید حافظه ادعا می
 گذارد؟ این ویژگی چه تاثیری روی کامپیوترهای شخصی می اما 

 DDR5 نحوه عملکرد حافظه رم 

 .باشدمی  DDR5 دهنده که توسعه  (SK Hynix) کی هاینیکسای اسکمپانی کره 
 .است  DDR4 هایاین کمپانی مدعی است چگالی و سرعت این حافظه رم دو برابر حافظه 

 .چگالی یکسانی دارد DDR4 گیگابایتی ۱۶ ، با مدل DDR5  هاییتی رم گیگابا ۳۲بطور مثال چگالی یک مدل  
 .که کارایی و بازده آن حدود دوبرابر استدرحالی 

 .است DDR4-3200 هایبرابر رم ۱/ ۳۶حدود  DDR5-3200 پهنای باند حافظه رم 
 .داشته باشد ۴۸۰۰MT/s تواند پهنای باندی معادل، می DRAM هایسرعت انتقال اطالعات مورد انتظار در تراشه 

 .است  DDR4-3200 حافظه رم برابر ۸۷/۱این پهنای باند 
 .است DDR5  ،۶۴۰۰MT/s هایبیشترین ظرفیت استاندارد رم 

 .توانند به مقادیر باالتری هم دست پیدا کنندمی  (Overclock) ها ازطریق اورکالکاما در بعضی طرح 

  ۱۶گیگابیت و  ۲توانند به ازای هر تراشه ظرفیت کرده که می کار   DDR5 هایروی ماژول SK Hynix کمپانی
 .گیگابیت داشته باشند

 .برد جالب استها به کار می اما روشی که این کمپانی برای کم مصرف کردن این رم 
 .ولت کاهش داده است ۱/ ۱به  ۲/۱ها را از این کمپانی ولتاژ این حافظه 

 .کاهش داده است DDR4 های رمف انرژی را در مقایسه با حافظه ، مصر۱Ynmطور استفاده از فرایند  همین 
 .کندپشتیبانی می  (pin) ازای هر پینبرثانیه به گیگابیت  ۶/۶صورتی است که از نرخ تبادل به  DDR5 ماژول
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 RAM DDR5 ی مزایا 

 .کندازای هر ماژول مستقل عمل می بیتی دارد که به  ۴۰دو کانال  •
 .بخشدرا بهبود می (command bus) کارایی کامندباس •
 روزرسانی های به تقویت طرح  •
 برای کارایی بیشتر عملکرد بهتر  (bank group) گروپافزایش بانک  •

برابر  ۱/ ۸۷، که ۴۸۰۰MT/sادل در هر ثانیه یعنی مگا تب ۴۸۰۰با   DDR5 های حافظه رمرفت تراشه در ابتدا انتظار می 
 .است، به دست کاربران برسد DDR4-3200 هایRAM  پهنای باند

 .مگاتبادل در هر ثانیه است ۶۴۰۰تا  DDR5 در حال حاضر بیشترین ظرفیت استانداردی که حافظه رم
 .ر از این نیز دست یابندهای ساخت حافظه رم، ممکن است به مقادیر باالتبا این حال، بعضی کمپانی 

 ۲۰۱۹برای تبادل اطالعات در سال  DDR5 عرضه اولین محصول

 .را ارائه داد ۲۰۱۸در سال  DDR5 ، مشخصات حافظه رم JEDEC ، سازمان۲۰۱۷در مارس 
 .رونمایی کرد DDR5 از اولین ماژول رم مبتنی بر SK Hynix ، کمپانی۲۰۱۸در نوامبر 

خبر داد، سامسونگ و میکرون نیز   ۲۰۱۹تا پایان سال  DDR5 های حافظه رمRAM  به دنبال این کمپانی که از توزیع
 .دست به کار شدند

 .واهند کردرا تولید خ DDR5 های حافظه رماین دو کمپانی اعالم کردند ماژول 
 .اگرچه ممکن است کامال منتبق با استاندارد این حافظه رم نباشد

درصد بازار را در  ۴۴و  ۲۵به ترتیب  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰در سال  DDR5 رود که حافظه رمها، انتظار می در پیش بینی 
 .اختیار بگیرد

 .باشندهای بیشتری نیز داشته ، ممکن است سرعتDDR5  روزشده حافظه رمهای به مدل 
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 اس دی رم DDR5 حافظه رم

 .هوشمند در آینده مورد استفاده قرار گیرد   تواند در گوشی می  DDR5 رم   حافظه 

 .است LPDDR4 رم ساخت سامسونگ مجهز به حافظه  S8 گوشی هوشمند گلکسی
 .خواهند بود DDR5 رم سازندگان چیپ و مادربرد هم در نهایت مجبور به پشتیبانی از حافظه 

 .ا، بیش از یک سال طول خواهد کشیدههای آن ها پس از انتشار ویژگی پروسه پشتیبانی از رم 
 .دهندرا ترجیح می  DDR5 LPDRAM هایهای هوشمند سرعت باالی رم کاربران گوشی 

 .، خواستار تأمین نیازهای روزافزون خود به پهنای باند بیشتر هستندهای مراکز داده که مشتریاین درحالیست  
ها برای این کامپیوتر  DDR5 های م تاریخی برای ارائه رمدر این میان، کاربران کامپیوترهای دسکتاپ منتظر اعال

 .هستند
 .بستگی دارد  (Intel) و اینتل  AMD هایاما این موضوع به پشتیبانی مادربردهای اصلی شرکت

کدام از این دو غول دنیای تراشه و پردازنده خبری مبنی بر سازگار کردن محصوالت خود با متاسفانه تاکنون هیج 
 .اندمنتشر نکرده DDR5 حافظه رم

 DDR5 رقبای حافظه رم 
 .هستند DDR5 برای رقابت با حافظه رم ی نوع جدیدی از حافظه های فناوری در حال توسعه کنندهتأمین 

 .زودی آغاز خواهد کردرا به  Optane  رم ،حافظه  DIMM یعنوان مثال، شرکت اینتل عرضه به 
 .شوند DDR رمتوانند جایگزین دیها می این رم
 .کندها را حفظ میمزیتی که دارد این است که حتی پس از خاموش شدن کامپیوتر هم داده optane رم حافظه 

 .آن است قادر به انجام DDR رمچیزی که دی 
 .پدیدار شده است GDDR5X و HBM2 با پهنای باند باال اعم از در شکل حافظه  DRAM هایچندین نوع از حافظه 
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 .شودای استفاده می های گرافیکی بسیار قدرتمند و حرفه ها عمدتا در پردازنده این نوع
 .شودمی نامیده  (HMC) ترکیبی بعدی است که مکعب حافظه سه  نوع جدیدی از حافظه 

 .شوندهای ابر پردازشی زئون فی اینتل استفاده می این نوع بیشتر در تراشه 
 رم توان انتظار تقاضا برای حافظه افزارهایی مانند پایگاه داده به سمت پردازش درون حافظه، می با توسعه نرم 

DDR5 داشت. 
 .ی رم در سرورها هستندحافظه به سرعت در حال دو برابر کردن ظرفیت  hp وDELL  هایی مانندکمپانی 

 .گیردافزارهای یادشده انجام می منظور پشتیبانی از نرم این کار به 
 رم ترکیبی موسوم به  مشخصات برای نوع جدیدی از حافظه  ،توسعه JEDEC  همچنین طبق اعالم سازمان 

NVDIMM-P در جریان است. 
 .پایدار است نوع جدیدی از حافظه  NVDIMM حافظه 
 .ادغام شداست DRAM فرار سازی فلش غیر فرار و حافظه ی ذخیرهافظه با حافظه این ح

 .شودقرار داده می  DIMM همچنین درون یک شکاف
رم برای پردازش و کش  فلش و دی  افزارهایی مانند پایگاه داده که از ترکیب حافظه رم برای نرم این نوع از حافظه 
 .ده استکند، در نظر گرفته شکردن استفاده می 

 سایر رقبا

 .ای و پولدار معرفی کردرا برای کاربران حرفه  Quadro دار خود از خانوادهانویدیا امروز جدیدترین پرچم
 .نام دارد Quadro K6000 این پردازنده جدید

 .، سریع ترین کارت گرافیک ساخته شده تابحال استQuadro K6000 این کمپانی مدعی است که 
بهره    DDR5 گیگابایت از حافظه رم ۱۲رت گرافیک از نسل قبلی بیشتر گزارش شده و از قدرت پردازش این کا

 .بردمی 

های ساخته شده را به  تواند در آن واحد، تمامی مدل ای، کمپانی مانند نیسان می با استفاده از چنین پردازنده
 .همراه تمامی جزئیات آن پردازش نماید

 .هسته پردازشی آن اشاره کرد ۲,۸۸۰توان به کی می های این کارت گرافیاز دیگر ویژگی 
 ۴K تواند به طور همزمان تصاویر را به چهار نمایشگر با رزولوشن این موضوع در نوع خود بی نظیر است و می 

 .ارسال کند
به بازار عرضه  Lenovo و hp  ،DELL هایاین پردازنده شگفت انگیز قرار است امسال در قالب محصوالت کمپانی 

 .ودش
 .هنوز قیمت رسمی این پردازشگر گرافیکی رسما اعالم نشده است

 .میلیون تومان قیمت دارد ۷اکنون حدود  K5000 تر این محصول به ناماما مدل قدیمی 
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