4

DDR

รูจักกับ
แรมแพล็ตฟอรมใหม

ประสิทธิภาพแรงขึ้น แตประหยัดไฟกวาเดิม
การมาของซีพียูอนุกรม Core i7 5xxx สถาปตยกรรม Haswell-E ที่ ใชซ็อกเก็ตแบบ
ใหม LGA2011-v3 (หรือจะเรียกวา LGA2011-3 ก็ได) และชิปเซ็ต Intel X99 Extreme
ของอินเทล เปนแพล็ตฟอรมพีซีแพล็ตฟอรมแรกที่รองรับแรมแพล็ตฟอรมใหมอยาง DDR4
อะไรคือความเปน DDR4 และมันจะทำใหพซี แี ละอุปกรณพกพาดีขน้ึ อยางไรบาง เรามีคำตอบ
ใหคุณแลว
หลังจากที่ ใชงาน DDR3 (DDR ยอมาจาก Double Data Rate มีการรับสงขอมูลได
2 ครั้งตอ 1 สัญญาณนาฬ�กา) ซึ่งเปนหนวยความจำ DDR รุนที่ 3 กันมาตั้งแตป 2007
ในที่สุดก็ได ใชงานแรม DDR รุนที่ 4 หรือ DDR4 กันเสียที

แรม DDR4 ใชพลังงานนอยลงกวา DDR3 ถึง 20%

ใชพลังงานนอยลงกวาเดิม

แรมแบบ DDR4 มีการพัฒนาให ใชพลังงานนอยลงกวาเดิม ดวยการใชแรงดันไฟลด
ลงเหลือ 1.2 โวลต เม�อเทียบกับ DDR3 ที่ ใชแรงดันไฟ 1.5 โวลต (บางรุนใชแรงดันไฟถึง
1.65 โวลต) DDR4 จึงใชพลังงานนอยกวา DDR3 ถึง 20% เม�อนำไปใชกบั อุปกรณพกพา
ก็จะชวยให ใชงานแบตเตอรี่ ไดนานขึ้น ตัวอุปกรณมีอุณหภูมิการทำงานลดลง หากใชกับ
เคร�องเซิรฟ เวอร ในศูนยขอ มูลทีม่ เี คร�องเซิรฟ เวอรจำนวนมากและตองเปดทำงานตลอดเวลา
จะชวยใหคาใชจายดานไฟฟาลดลงอีกดวย

DDR4 ชวยใหอุปกรณมีอุณหภูมิการทำงานลดลง ใชแบตเตอรี่นานขึ้น และลดคาใชจาย
ดานพลังงานในระยะยาวไดดี

ถายโอนขอมูลเร็วกวา

แรม DDR4 ถูกพัฒนาใหมคี วามเร็วในการรับสงขอมูลตอวินาที ทีม่ หี นวยวา Gigatransfer
per second (หนึง่ ลานลานครัง้ ตอวินาที) มีชอ� ยอของหนวยเปน GT/s ในทางทฤษฎีมากขึน้ กวา
DDR3 มากมาย โดย DDR4 มีความเร็วในการรับสงขอมูลเริ่มตนที่ 2133GT/s ขณะที่ DDR3
จะมีความเร็วในการถายโอนขอมูลสูงที่ 2133GT/s นัน่ เทากับวา DDR4 เปนการตอยอดใหแรม
DDR มีการถายโอนขอมูลทีร่ วดเร็วมากขึน้ กวาเดิม ทำใหมปี ระสิทธิภาพโดยรวมของพีซเี พิม่ มากขึน้
ซีพียูประมวลผลไดรวดเร็วขึ้น ใชงานแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียไดรวดเร็วขึ้นตามไปดวย

ราคาตอความจุยังสูง เหมาะเฉพาะไฮเอนดพีซี

จากการที่ซีพียูตระกูล Extreme Edition อนุกรม Intel Core i7 5xxx รุนลาสุดของอินเทล
เปนเพียงซีพยี อู นุกรมเดียวทีร่ องรับการทำงานกับ DDR4 เปนซีพยี สู ำหรับเดสกทอปพีซไี ฮเอนด
โดยเฉพาะ แรม DDR4 จึงยังไมเหมาะกับกลุม การใชงานทัว่ ไป หากมองถึงราคาของแรม DDR4
ของ Kingston ในรุน Predator HX428C14PB2K4/16 ขนาด 16 กิกะไบต ราคาประมาณ
11,500 บาท มีราคาตอความจุประมาณ 720 บาทตอกิกะไบต เทียบกับแรม DDR3 ของ
Kingston รุน KHX24C11T3K2/16X ขนาด 16 กิกะไบต ราคาประมาณ 6,590 บาท มีราคา
ตอความจุที่ประมาณ 412 บาท ก็เห็นวามีความแตกตางของราคาเกือบ 2 เทาเลยทีเดียว

แรม DDR4 มีความเร็วในการถายโอนขอมูลมากกวา DDR3 มาก ทำใหประสิทธิภาพโดยรวม
สูงขึ้นดวย

ความหนาแนนในการจัดเก็บขอมูลมากกวา

แรม DDR4 มีความหนาแนนในการเก็บขอมูลตอจำนวนชิปไดมากกวา DDR3 ถึง 2 เทา
ทำใหแรม DDR4 มีความจุขอ มูลตอแผงวงจรไดสงู สุดถึง 16 กิกะไบต ขณะที่ DDR3 จะมีความจุ
ขอมูลสูงสุดตอแผงวงจรเพียง 8 กิกะไบต เทานั้น ทำใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง ในระยะ
ยาวจะทำให DDR4 มีราคาตอความจุที่ลดลงตามไปดวย
ชิปเซ็ต Intel X99 Extreme และซีพียูอนุกรม Intel Core i7 5xxx รีดประสิทธิภาพแรม
DDR4 ไดเต็มแนนอน

แรมที่รอเวลาสุกงอม

อินเทลเปนผูผ ลิตซีพยี รู ายแรกทีเ่ ริม่ เพาะบม DDR4 เขาสูต ลาดไอที ซึง่ ตอนนีย้ งั ไมสกุ งอมดี
ยังเหมาะกับผู ใชทต่ี อ งการพีซปี ระสิทธิภาพสูงระดับไฮเอนดแบบเอ็กซตรีมเปนหลัก ก็ตอ งใชเวลา
อีกหลายปกวาที่ DDR4 จะกลายมาเปนหนวยความจำหลักประจำตลาดพีซแี ทนแรม DDR3 ทีฮ่ ติ
ติดตลาดอยู ณ เวลานี้ แตถาวันนั้นมาถึง รับรองวาเราได ใชงานพีซีรุนใหมๆ ไดสนุกสุดมันส
มากขึ้นแนๆ

สถาปตยกรรมซีพียู ARM ที่จะออกมาในอนาคตก็เตรียมรองรับ DDR4 ดวยเชนกัน

ชวยใหซีพียูทำงานเต็มศักยภาพมากขึ้น

ซีพียู Intel Core i7 ในเวอรชั่น Extreme Edition รุนใหมของอินเทล ที่มีสถาปตยกรรม
ช�อวา “Haswell-E” เปนซีพียูอนุกรมหรือซีรีสแรกของโลกที่รองรับการทำงานกับแรม DDR4
นั่นทำให DDR4 ชวยขับเคล�อนพลังประมวลผลในแบบ 6 คอร 12 เธรด สำหรับรุนเล็กสุดของ
อนุกรมในรุน Core i7 5820K และรุน Core i7 5930K และ 8 คอร 16 เธรด สำหรับรุน
Core i7 5960X ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ จากความรวดเร็วในการถายโอนขอมูลที่สูงขึ้นของ
แรม DDR4 นั่นเอง

ซีพียู Extreme Edition ในอนุกรม Core i7 5xxx
ยังเปนซีพียูอนุกรมเดียวที่รองรับ DDR4 ในตอนนี้

ก็เปนอันวาคุณผูอานคงทราบรายละเอียดแบบคราวๆ ที่เปนประโยชนตอการเลือกซื้อแรม
DDR4 กันแบบหอมปากหอมคอไปแลว สำหรับผูท ส่ี นใจซือ้ เคร�องพีซรี ะดับฮเอนดรนุ ใหมมาใชงาน
รับรองวาคุณจะไมผดิ หวังแนนอน จากผลการทดสอบจากส�อตางๆ ก็ ใหการยอมรับวาแรม DDR4
สามารถตอบสนองดานประสิทธิภาพเหนือกวาพีซีที่ ใชแรม DDR3 อยางนาประทับใจ ใครอยาก
แรงก็จดั กอนไดเลยครับ ความแรงสุดขัว้ กำลังรอคุณอยู

