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   بالتفصیلDDR3شرح ممیزات الرام الجدید 
  قبل كل شیئ السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  وصلوا وسلموا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  
  .على الكثیر من المزایا التقنیة وذلك بالمقارنة بوحدات الذاكرة السابقة)DDR3(تحتوي الذاكرة 

ارتفعت السرعة بشك فولت فقط فیما ١٫٥تقلص لیصل إلى وبالنسبة لعامل استھالك الكھرباء فقد 
  .میغا ھرتز1600 إلى 800من )DDR3(ملحوظ حیث تتراوح السرعة الحالیة لوحدات 

  میجا بایت والتي عرضت موخرأ512ومن الجدید بالذاكرة أن وحدات الذاكرة التي تبلغ سعتھا 
حدات سامسونغ التي لم یتم اإلعالن تعتمد على و) super talent(على الموقع اإلكتروني لشركة 

فكال التقنیتان ) DDR2(تشبھ الذاكرة ) DDR3(فإن الذاكرة ومن الناحیة المادیة . عنھا بعد
كما أن التشابھ یشمل . لتجمیع الرقائق) Fine-pitch Ball Grid Array(تعتمدان على نظام 

  . ل  طرف توصی240حیث أ، كلتاھما تحتوي على نحو) pin 240(التصمیم
  .ویبدأ اإلختالف  من السن األوسط الذي یقع في أماكن مختلفة في كال الرقاقتین

من المواصفات الخاصة . مازالت في حاجة لالنتھاء) JEDEC(وعلى الرغم من أن مجوعة 
إال أن التوقعات تشیر إلى طرح تلك الرقاقة في منتصف العام الحالي وتعمل ) DDR3(بالرقاقة 

  یذكر ان تللك النماذج الجدیدة) DDR3(مكثف على النماذج الخاصة بالرقائق سوبر تالنت بشكل 
خضعت للتجریب واإلختبار من قبل سوبر تالنت عبر عدة )SAMSUNG(التي تعتمد على وحدات 

فمن المتوقع )DDR3(وبالنسبة لألول اللوحات التي ستدعم رقائق. مجموعات من أنظمة اإلختبار
الخاصة ) Bearlake(لعائلة منتجاتھا من اللوحات األم )INTEL(ظھورھا مع طرح انتل 
 یمكنھا دعم كل من )Intel(یذكر أن مجموعات الرقائق الجدیدة لشركة . بالحاسبات الشخصیة 

  .ولكن الیمكن استخدام كلتاھما معا في نفس الوقت ) DDR3(و)DDR2(تقنیتي 
  )DDR3(وافق مع رقائق عن بدایة تجریب اللوحات التي ستت)Intel(وقد أعلنت شركة 

استخدام ) AMD( ومن المتوقع أن تبني٠ولكنھا لم تؤكد بعد مواعید طرح تلك للوحات 
مع اطالقھا  لمنتجاتھا الرباعیة النواة وقد قامت سوبر تالنت بطرح وحداتھا من ) DDR3(رقائق



٢

ح الذاكرة في وقد تم طر. قبل طرح اللوحات الرئیسیة التي تدعمھا بوقت طویل ) DDR3(الذاكرة 
  منتصف العام الحالي

   تدعم ھذه الذواكرة للوحةصور

  
  بعض التفصیل عن ھذه الرامات

  نطاق ترددي أعلى نتیجةزیادة سعر ساعة-١
تخفیض الطاقة الكھربائیة نتیجة لطراز تكنولوجیا الصنع-٢

فولت مما یقلل من كمیة ١٫٥فولت الى ١٫٨ قد خفض DDR3إن جھد -٣
الحرارة الناتجة

DDR3وDDR2ین الفرق ب
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  DDR3 وDDR2وDDR1الفرق بین الرامات 
  

ھذا العمل المتواضع إھداء إلى والدي العزیز ووالدتي والى جمیع المدرسین 
  الصدیق الغالي الذین تابعوني في دراستي الثانویة وما بعدھا والى 

  والى أخي عبد اهللا زعرورعصام الجسري 
  ٠٩٤٧٦١٥٧٤١ حمص موبایل –مع تحیات عبد الرحمن زعرور سوریا 

  
E_mail:theprince-za08@hotmail.com

    http://www.3rbsky.co:  الموقع التالينا على ولمزید من المعلومات زور


