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• Dung lượng lớn hơn: tổng dung lượng lớn gấp 4 lần
• Tốc độ nhanh hơn: tốc độ tổng thể nhanh gấp 2
• Điều chỉnh nguồn: nhiều tùy chọn hơn với PMIC trên mô-đun
• Tiết kiệm năng lượng: điện áp giảm xuống còn 1,1V để tiêu thụ điện năng ít hơn
• Tích hợp linh hoạt: bus quản lý hệ thống được cập nhật lên I3C Basic
• Đáng tin cậy hơn: độ ổn định hệ thống tốt hơn với ECC on-die

DDR5 Cấp Công nghiệp tương thích 5G
Bền bỉ, tin cậy và tốc độ cấp công nghiệp cho các ứng 
dụng 5G Thế hệ tiếp theo



DDR5 của Innodisk nhanh hơn và đáng tin cậy hơn DDR4, cung cấp các yêu cầu về tốc độ và số lượng để 
đáp ứng nhu cầu về dung lượng, thông lượng và độ trễ thấp của các ứng dụng 5G như HPC, kết nối mạng, 
học sâu, AI, điện toán Biên, y tế thông minh và siêu tính toán. DDR4 nhanh chóng đạt đến ngưỡng trên của 
công suất hoạt động, đòi hỏi một cách tiếp cận mới có thể khắc phục những hạn chế cố hữu về thiết kế. 
DDR5 là giải pháp và có băng thông cao, mật độ bộ nhớ lớn hơn và tiêu thụ điện năng tổng thể thấp hơn, 
những đặc điểm của các ứng dụng 5G hiện đại trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Max IC Density

Memory Capacity(SODIMM/UDIMM/RDIMM)

Data Rate (MT/s)

Voltage (Vdd)

Power Management

DDR4

16Gbit

2GB~32GB

2133~3200

1.2v

on motherboard

I2C

-55~100°C

0~85°C

1 channel per DIMM
Non-ECC: 64bit, ECC: 72bit

2 channel per DIMM, Non-ECC: 64bit (2x32bit)
ECC: 80bit (2x40bit)

DDR5

64Gbit

16GB~128GB

4800~6400

1.1v

PMIC (on DIMM)

I3C
-55~100°C

0~85°C

SPD Interface

Storage Temp

Operating Temp

Channel

Các tính năng

Tối ưu hóa dung lượng bằng cách tăng 
dung lượng trong cùng một không 
gian sẽ tăng hiệu suất dữ liệu tổng thể. 
Dung lượng vi mạch tối đa tăng từ 
16Gb của DDR4 lên 64Gb, cho dung 
lượng tiềm năng tối đa là 128GB, cải 
tiến lớn gấp 4 lần so với DDR4.

Dung lượng lớn gấp 4 lần

Bằng cách sử dụng hai kênh dữ 
liệu 32 bit độc lập trên mỗi DIMM 
(40 bit với ECC) và tăng độ dài 
chùm khối 8 byte (BL8) lên 16 byte 
(BL16), DDR5 tăng gấp đôi tốc độ 
so với người tiền nhiệm từ 
3200MT/giây lên 6400MT/giây.

Tốc độ nhanh gấp 2

Điện áp thấp hơn, giảm từ 1,2V 
xuống còn 1,1V, giảm tiêu thụ 
điện năng tổng thể. Việc đặt 
PMIC trên mô-đun bộ nhớ một 
phần ngăn chặn bất kỳ mối lo 
ngại nào về khả năng chống 
nhiễu từ điện áp thấp hơn.

Điện áp thấp hơn

Bộ quản lý nguồn, ban đầu nằm 
trên bo mạch chủ, nay được 
chuyển sang nằm trên mô-đun, 
cho phép bảo vệ ngưỡng, khả 
năng chèn lỗi, trình tự bật nguồn 
có thể lập trình và quản lý nguồn.

 PMIC trên Mô-đun

Quản lý hệ thống DDR5 sử dụng 
thông số kỹ thuật Bus dải bên của 
Mô-đun JEDEC (JESD403), dựa trên 
MIPI I3C Basic. Thông số kỹ thuật 
của I3C kế thừa tính năng tiết kiệm 
điện năng của I2C được sử dụng 
trong các mô-đun DDR4.

I3C Basic

Dung lượng nhiều hơn và thông 
lượng dữ liệu nhanh sẽ giúp tăng 
sự cần thiết để đảm bảo không bị 
mất dữ liệu. ECC On-die cung cấp 
thêm một lớp bảo vệ bằng cách 
thêm kiểm tra lỗi ECC 8 bit ở cấp 
độ IC cho mỗi 128 bit dữ liệu.

 ECC On-die

4x

2x

1.1v

Anti-sulfuration
All Innodisk DDR4 & DDR5 modules will be upgraded without any added cost to include robust anti-sulfuration measures
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