ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  AMDاز ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﭘﺮوژه ﮐﻮاﻧﺘﻮم« ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  AMDاﻣﺮوز از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ در  E3روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﻋﺠﯿﺐ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﺮوژه ﮐﻮاﻧﺘﻮم«.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ دو ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  R9 Fury Xﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع از  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
) HBMﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ –  (High-Bandwidth Memoryﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﺮوژه
ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻧﻤﻮده و از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد  AMDﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﻣﻌﻤﺎری  x86ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ  64ﺑﯿﺖ
اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ دارد و ﻫﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ دوﮔﺎﻧﻪ را .در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﯾﮏ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﮐﺎر ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

 AMDﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮐﺎر ،ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوژه ی ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﮐﻮاﻧﺘﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ،دارای
ﻣﻌﻤﺎری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  AMDﺑﻪ ﻧﺎم » «Fijiﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر روان را از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی
ﻫﺎ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﺑﯿﺎورد.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  AMDﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ،ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ در  PCﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎﻣﻞ را در اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺎی داده اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ از ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ای اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮده و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻓﺮم-ﻓﮑﺘﻮری ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

