
POR LOYD CASE

UANTA MEMÓRIA O VISTA PRECISA DE

verdade? E o XP? Que diabos quer di-
zer DDR? Quanto vai custar um up-
grade de memória e onde comprar?
Respondemos a todas essas pergun-
tas e ainda explicamos o básico sobre

as tecnologias de memória. Se você vai comprar
uma máquina nova ou atualizar a sua, encontrará
as dicas - testadas no PC Magazine Labs - que não
vai achar em nenhum outro lugar.

Se você souber o que está fazendo, agora é um
grande momento para comprar mais memória por-
que os preços estão muito baixos. Por outro lado, se
você não souber bem o que está fazendo pode acabar
gastando uma grana em memória que você não pre-
cisaria ter comprado. Mais detalhes sobre essa ques-
tão de preços mais tarde. Agora vamos começar com
uma revisão sobre os tipos básicos de memória.

DDR E O RESTO DA SOPA DE LETRINHAS
A maioria dos computadores comprados depois de
2001 usa um tipo de memória de acesso dinâmico
(DRAM) que trabalha com o dobro da taxa de da-
dos, a DDR. Isso quer dizer simplesmente que dois
itens de dados são transferidos em cada ciclo de
clock. Ela substituiu a SDRAM, que transferia ape-
nas um item por ciclo. Como a DDR também é sín-
crona, pode ser chamada de DDR SDRAM.



A DDR também substituiu a RDRAM,
que se chamava assim porque a Ram-
bus desenvolveu o padrão. As memórias
Rambus tinham bastante mais largura
de banda no tráfego dos dados do que as
SDRAM, porém sempre foram mais ca-
ras. O preço menor das DDRs que con-
tavam com uma performance parecida
acabou terminando com esse padrão.

Em 2003 uma nova geração de memó-
rias DDRs surgiu na cola dos Pentium 4,
as DDR2. Como o Atlon 64 tinha o con-
trolador de memória integrado, o supor-
te para as DDR2 surgiu só no ano passa-
do com o lançamento do soquete AM2,
para sistemas utilizando outros proces-
sadores AMD.

A DDR2 é diferente da DDR porque
o bus onde trafegam os dados roda com
o dobro da velocidade do clock da me-
mória. Por exemplo, uma DDR que es-
tá rodando a 200 MHz roda o bus de I/
O também a 200 MHz e transfere dados
a 3,2 gigas por segundo. Por que? É que
o clock determina a velocidade do bus
de I/O, por isso ela é chamada síncro-
na. A conta que resulta nos 3,2 gigas é
a seguinte:

Uma DDR2 nos mesmos 200 MHz ro-
da o bus de I/O a 400 MHz. Cada ciclo
do bus ainda trafega dois itens de dados,
mas o aumento na velocidade do bus do-
bra o tráfego de dados para 6,4 gigas por
segundo.

Os vários tipos de DDR2 são confu-
sos porque o JEDEC, grupo que define os
padrões para a indústria de semicondu-
tores, emitiu várias especificações com
pequenas diferenças. Por exemplo, algu-
mas memórias de alta performance estão
fora dos padrões oficiais do JEDEC.

Para atingir velocidades mais altas, os
usuários precisam entrar na BIOS e con-
figurar a voltagem maior do que os 1,8 V
usuais. Aumente a voltagem e você ga-
mha a performance. Já vimos gente com-
prar DDR2 que o fabricante dizia rodar
até 1.066 MHz e se surpreender quan-
do ela roda na velocidade de uma DDR-
667 porque não houve alteração na BIOS.
Os números depois do hífen são a veloci-
dade em Megahertz. Por exemplo, uma
DDR-400 tem uma largura de banda de

3,2 GBps, ou seja, 3.200 Mbps. Então vo-
cê pode encontrar uma DDR-400 sendo
chamada de PC3200.

No PC Magazine Labs já vimos algu-
mas DDR2 chegarem a velocidades de
DDR2-800, mas já há um esforço no JE-
DEC para criar o padrão para a DDR2-
1066. A Micron acabou de anunciar que
está fabricando chips DDR2-1066 a 1,8 V.

Os fabricantes precisam garantir que
mesmo memórias de alta performance
vão rodar nas voltagens e velocidades pa-
drão, porque nunca se sabe em qual pla-
ca-mãe elas vão parar e nem todas as pla-
cas têm suporte a voltagens e velocidades
maiores do que a normal.

DDR3: A RECÉM CHEGADA
As memórias DDRS têm uma capacida-
de potencialmente muito maior do que
as DDR2, usando menos energia, mas
com latências maiores (latência é o atra-
so que ocorre durante os acessos à me-
mória. Veja o quadro "Um atalho para
entender as velocidades de memória",
na página 61, para saber mais). Se isso
parece um argumento de vendedor para
as DDRS, você acertou. Dê uma olhadi-



nha na tabela nessa mesma página para
as principais diferenças entre as memó-
rias DDR, DDR2 e DDR3.

O que diferencia a DDR3 é a capa-
cidade adicional adquirida ao trafegar
quatro itens de dados a cada ciclo do clo-
ck. A eficiência final pode ser menor,
mas ainda acaba ganhando das DDR2.
As baixas voltagens implicam num me-
nor dreno na energia - importante em
sistemas portáteis.

Não tenha medo de colocar uma me-
mória DDR no slot de uma DDR2 ou DDR3
por engano. Não vai acontecer nada por-
que os módulos de memória têm encai-
xes diferentes (veja as fotos no topo da pá-
gina). Tipos de memórias diferentes têm
chanfros em posições diferentes. Para ins-
truções sobre como instalar pentes de me-
mória veja go.pcmag.com/memoryinstall.

Você vai precisar comprar módulos
DDR3 se estiver comprando também

uma placa mãe nova com os chipsets In-
tel P35 ou G33. As placas com o P35 supor-
tam DDR2 ou DDR3 e se você comprar
uma máquina nova com DDR3 e fizer um
upgrade, vai precisar desse ti-
po de memória também. Encon-
tre uma lista de fornecedores de
DDR3 em www.intel.com/tech-
nology/memory/ddr/valid/ddr3_
dram_results.htm.

A AMD vai continuar traba-
lhando com a DDR2 na sua nova
linha Athlon 64 Phenom de processado-
res. A empresa só vai integrar um contro-
lador para DDR3 em suas CPUs em 2008.

PREÇOS EM QUEDA LIVRE
Agora que cobrimos o básico das tecnolo-
gias de memórias, vamos dar uma olhada
no estado do mercado e ajudar você a de-
cidir o que comprar. A grande maioria das
memórias vendidas hoje são DDR2 e elas

nunca estiveram tão baratas. As DDR3
ainda estão custando o triplo das DDR2.
No final do ano passado, os fabricantes es-
tavam babando só de pensar nos milhões

de usuários que migrariam para o
Vista e comprariam mais memó-
ria. O Vista roda macio a partir
de l giga, mas usar 2 gigas é ainda
melhor. Porém nem os fabrican-
tes de computadores nem os pri-
meiros usuários do Vista saíram
correndo para comprar mais me-

mória, então os estoques encalharam e os
preços despencaram.

Os preços estão tão baixos (NT: no
Brasil, em especial, por conta da queda
do dólar também) porque a adoção dos
sistemas de 64 bits foi mais lenta que a es-
perada. As vendas do Vista para 32-bits
estão dando uma lavada nas vendas da
versão de 64 bits, por conta de uma sé-
rie de problemas de compatibilidade que
só devem ser resolvidos no ano que vem.
Por enquanto ainda vivemos em um mun-
do 32 bits, que roda muito bem, obrigado,
com DDR2 (vamos entrar em mais deta-
lhes sobre preços ainda nessa matéria).

O QUE TEM NA SUA MÁQUINA?
Antes de sair como louco atrás de um up-
grade, você precisa saber o que já existe na
sua máquina. Sempre dá para abrir a tampa
e puxar um pente, mas isso leva certo tem-
po e você já vai precisar ter feito esse traba-
lho quando for fazer o upgrade de fato.

Sugerimos que você experimente a
última versão de um utilitário chama-
do CPU-Z, que pode ser baixado gratui-
tamente no www.cpuid.org. Ao rodar o
CPU-Z, uma janela com várias abas vai
abrir. Clique na aba onde está escrito



"Memory" e você vai encontrar todas as
informações que precisa sobre a memó-
ria atual da sua máquina (veja a captura
de tela à esquerda, no topo da página).

Para ter ainda mais detalhes, clique na
aba SPD, que quer dizer Serial Presence De-
tect. Trata-se das informações disponíveis
em um chip do pente de memória que in-
cluem desde a velocidade até as configura-
ções das temporizações de latência (veja a
captura de tela à direita, no topo da página).

COMPRAR OU NÃO COMPRAR?
Uma vez que você sabe qual tipo de me-
mória tem, pode decidir se um vale a pena
atualizar. Muitos sistemas por aí, mesmo
alguns AMD Atlhon 64 e vários Intel mais
velhos - os que usam o chipset Intel 845,
por exemplo - rodam variações de DDR
SDRAM, como DDR-266 (PC2100), DDR-
333 (PC2700) e DDR-400 (PC3200).

Se você já tem l giga ou mais de DDR
SDRAM não compre mais, porque a DDR2
está bem mais barata e os preços continu-
am caindo desde janeiro. Já vimos kits de 2
gigas de DDR2 de marcas co-
nhecidas como Super Talent
e OCZ abaixo de US$100 por
um kit de 2 gigas DDR800

enquanto um kit de 2 gigas de DDR-400
está por volta de US$ 120. Guarde esse di-
nheiro para o upgrade que você vai preci-
sar fazer, já que os novos sistemas vão su-
portar apenas DDR2 e DDR3.

Para sistemas de arquitetura Intel com
o chipset Intel 850 rodando RDRAM é ain-
da menos recomendado comprar mais
memória. A RDRAM está muito cara, isso
quando você consegue encontrar alguma
- chega a US$ 500 por um par de pentes de
512 megas. Nesse caso é melhor investir o
dinheiro em uma máquina nova.

VOCÊ PRECISA DE MEMÓRIA TOPO
DE LINHA?
O mercado está a favor do comprador
para memória DDR2. As escolhas vão
de módulos mais simples, porém capa-
zes de overclock - com dissipadores, que
custam apenas um pouco mais do que as
memórias básicas até os mais caros, que
atingem velocidades de 533 MHz (DDR-
1066) e requerem voltagens maiores do
que 1,8 V. Já vimos pentes DDR2 da PNY

que chegam a usar 2,3 V.
Quais são as vantagens de

usar memória topo de linha?
Os melhores chips DRAM

são bin-sorted, um termo dos fabricantes
para se referir a módulos que podem ro-
dar em diferentes faixas de velocidade pa-
ra atingir maiores voltagens e trabalhar em
freqüências mais altas. Esses chips rodam
com latências menores do que as DRA-
Ms, normais mas encontrar a configura-
ção correta pode ser uma tarefa complica-
da. Trata-se de um processo de tentativa e
erro que envolve reiniciar a máquina, tes-
tar e reconfigurar várias vezes. A maioria
das memórias comuns não consegue atin-
gir as baixas latências dos melhores mo-
delos. Algumas DDR2 chegam a latências
de 5-5-5-15. Para saber se você precisa de
memórias topo de linha, dê uma olhada no
quadro "Um atalho para entender as velo-
cidades de memória".

Os fanáticos por overclock gostam de
levar a memória ao limite, até 1.100 MHz
ou mais. Para poder fazer isso, é neces-
sário aplicar voltagens mais altas. Então
é importante ter uma boa placa-mãe com
um regulador de voltagem poderoso e
uma BIOS que permita a configuração fi-
na desses valores. Um bom exemplo des-
se tipo de placa-mãe é a eVGA nForce 650i
Ultra, veja a matéria que fizemos sobre ela
emgo.pcmag.com/ultmmotherboard.



PERFIS DE CONFIGURAÇÃO SÃO
RÁPIDOS E FÁCEIS
No ano passado, a fabricante de chips gráfi-
cos n Vidia e a Corsair, fabricante de memó-
ria, se uniram para propor o uso do espaço
não alocado no chip de SPD para facilitar
o acesso a todas as funcionalidades da me-
mória. A nVidia chamou esse tipo de me-
mória de SLI-Ready, apesar de não ter re-
lação nenhuma com a tecnologia SLI para
placas de vídeo.

Perfis detalhados armazenados no chip
de SPD são conhecidos como EPP (perfis
de performance aprimorada, em inglês). O
SPD costuma conter apenas a especifica-
ção básica do pente de memória que vai fa-
zê-lo rodar quando você configurar a BIOS
no modo automático. Nas memórias EPP,
que agora estão disponíveis através de vá-
rios fabricantes, toda a informação está ar-
mazenada aí. Por exemplo, um pente pode
ser capaz de rodar tanto em CAS 3-4-4-12
a 2 V com um clock de 200 MHz, quanto a
CAS 5-6-6-18 a 2,2 V e 300 MHz.

Tipicamente, você teria de usar tentati-
va e erro para descobrir a melhor configu-
ração, seja de baixa latência ou alta veloci-
dade. Com memórias EPP e uma BIOS que
tenha suporte a essa funcionalidade, você
pode simplesmente escolher o perfil mais
adequado e a configuração está feita - inclu-
sive a voltagem. E tem a garantia do fabri-
cante de que essa configuração é estável.

Apenas algumas placas-mães que usam
chipsets da nVidia e da ATI têm suporte a
esse padrão. Os pentes de memória com o
logotipo CrossFire Ready da ATI tem EPP.
Não existe nenhuma limitação técnica pa-
ra que placas com chipset Intel suportem
esse padrão, mas não vimos nenhuma ain-
da no PC Magazine Labs.

EPP é bastante útil para quem não é tão
doido por overclock, mas gostaria de tirar
um pouco mais de performance de sua me-
mória. Como os perfis estão informados no
próprio chip, basta escolher um e o sistema
cuida do resto. Se você planeja mexer com
isso, vale bastante à pena comprar essa me-
mória, desde que sua placa mãe e BIOS te-
nham suporte.

QUANTO DE MEMÓRIA VOCÊ
PRECISA?
Rapidamente: o Windows XP roda com
512 megas, mas fica bem melhor com l gi-
ga. Se você estiver usando programas que
consomem mais memória, como jogos



mais recentes ou ferramentas de edição
de fotos e vídeo, vai preferir trabalhar
com 2 gigas.

Quem estiver rodando o Vista preci-
sará de um pouco além desse mínimo. O
Vista roda com l giga, mas é mais gosto-
so de trabalhar a partir dos 2 gigas de me-
mória. Se você está rodando a versão 32
bits do Vista, talvez precise de 4 gigas.
Mas saiba que se você colocar 4 gigas de
DRAM num Vista 32 bits, talvez você só
veja 3 gigas disponíveis. Isso acontece
porque o sistema pega mais ou menos um
giga para usar na BIOS, em I/O e em ou-
tras funções. A memória está lá, mas os
endereços estão ocupados.

O XP Professional 64 bits e o Vista 64
bits usam toda a memória que estiver ins-
talada. A maioria dos desktops fica em 8
gigas por conta das limitações no núme-
ro de slots disponíveis e da quantidade de
bancos de memória que o hardware con-
segue alimentar com energia. De qualquer
maneira, os sistemas 64 bits usam mais
memória em geral. Para um OS desse tipo,
4 gigas é o mínimo que você deve ter.

Foram lançados recentemente kits de
4 gigas de memória DDR2-800. Se você
está com o Vista na versão 32 bits ou com
o XP, um kit desses fornece alguma me-
mória a mais, apesar dos endereços que
vão ser consumidos pela BIOS. Antes dis-
so, você precisava rodar as memórias em
velocidades menores se quisesse usar
uma maior quantidade sem gerar insta-
bilidade. Várias placas-mães não conse-
guiam rodar os quatro bancos de memó-
ria DRAM à 200MHz por conta de uma
degradação na integridade do sinal.

Segundo nossos testes, 4 gigas de DDR2-
800 ainda podem não rodar em sua veloci-
dade máxima. Por exemplo, no PC Magazi-
ne Labs descobrimos que a P5B Deluxe não
rodava o kit Kingston KHX6400D2LLK2/
4G na velocidade de uma DDR2-800 e não
dava a menor bola para a configuração de
voltagem. O Vista dava uma tela azul no
boot. Não deve ser problema com o regu-
lador de voltagem da placa-mãe, que é bem
robusto. Provavelmente se trata de algum
problema na BIOS.

Por outro lado, o kit Super Talent de 4
gigas roda sem problema algum na mes-
ma placa-mãe, desde que se entre na BIOS
e configure a velocidade para o máximo.
Então os resultados variam, dependendo
da sua placa-mãe e versão de BIOS.

O QUE COMPRAR, AFINAL?
Agora, apenas uns poucos usuários estão ro-
dando memórias DDR3, mas até o final do
ano - quando a Intel deve lançar os chipsets
com suporte a essa tecnologia - mais placas-
mãe e sistemas devem estar disponíveis.

A boa notícia é que foram anunciados
recentemente os chipsets P35 e G33 que
serão capazes de rodar também as memó-
rias DDR2 mais baratas. Então se você está
doido para comprar um montão de DDR2,
agora é a hora: os preços nunca estiveram
tão baixos e você ainda será capaz de fazer
um upgrade para uma placa-mãe que use
algum desses chipsets.

Mesmo se o seu sistema atual rode
apenas DDR2 mais lentas, ainda é o ca-

so de comprar umas DDR2-800. Elas vão
rodar no que você tem e, quando atuali-
zar sua máquina, poderá usufruir o resto
da velocidade.

Se você está planejando montar uma
máquina toda nova, com uma CPU Intel,
pense bem nas DDR3 - ainda que elas con-
tinuem com preços mais altos por mais al-
gum tempo. Esse é o preço que se paga por
usar a tecnologia mais recente.

Text Box
Fonte: PC Magazine, n. 25, p. 46-51, set. 2007.




