ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؛ آﯾﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺬر اﺳﺖ و در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ؛ در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و ﺷﮕﻔﺖ زده ﺗﺎن

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺪ  Broadwellﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ روﻣﯿﺰی ،ﻟﭗ ﺗﺎپ ،ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺮی  Broadwellدر واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ،از ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوزی و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ ﺳﺮی  ۲۰۱۵ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ،ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮر
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﻵﻧﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ را ،در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻫﺎی ﺳﺮی  ،Skylakeﻫﻨﻮز ﺟﺰﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎﺪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﻪ ﻣﻮاردی در  Skylakeﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه

ﻫﺎی  ،Skylakeﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺷﺪن و ﭘﺮدازش واﯾﺮﻟﺲ ﭘﯿﺶ روﻧﺪ .ﺳﺮی ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﯾﺎد
ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ از ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه
ای ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺳﺘﻨﺪ ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯽ ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۳را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل  USB-Cﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺧﻮد ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎرش ﮐﻨﺪ .اﺳﮑﺎی ﻟﯿﮏ ﻫﺎ از اﯾﻦ
اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.

اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺪ  Skylakeﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  Gamescomآﻟﻤﺎن و ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﻞ در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ روی ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺳﺮی  ،Core i۷اول از ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ارزان ﺗﺮ  Core i۳و  Core i۵ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ
ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ.

ﭼﺮا  Skylakeﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﺮی  Broadwellاز راه ﻣﯽ رﺳﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮی  Broadwellﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ  Skylakeﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﯿﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻢ Broadwell ،در واﻗﻊ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ
را ﯾﺪک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

آﯾﺎ اﺳﮑﺎی ﻟﯿﮏ ﯾﮏ ﻗﺪم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ؟

ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ زﻣﺎﻧﯽ »ﺗﯿﮏ«

و »ﺗﺎک« اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﺮ »ﺗﯿﮏ« در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺷﮕﺮف در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه و ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق )ﻫﻤﺎن ﺗﯿﮏ( ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻌﻨﯽ  Broadwellروی داد .ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺎ ﮐﺪ  Haswellﺑﻪ ﺑﺎزار و ﮔﺠﺖ ﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ۲۲ ،ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻫﺮ »ﺗﺎک« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ .ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺴﺎل اﯾﻨﺘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺳﺮی اﺳﮑﺎی ﻟﯿﮏ» ،ﺗﯿﮏ« ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن آورد ﯾﺎ »ﺗﺎک«.
ﺧﻮد اﯾﻨﺘﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺗﯿﮏ ،از اﯾﻨﺘﻞ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه و ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ]ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻫﺎ[ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻓﻮاﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر را

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺗﺎک اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه
ﻣﻌﻤﺎری را در ﭼﺮﺧﻪ ی ﺗﺎک ﺗﻐﺮ دﻫﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  ،Broadwellدر واﻗﻊ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺗﺎک« ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ  Skylakeو ﭼﺮﺧﻪ
ی ﺗﺎک رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﺮ ﺑﺸﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﯿﮏ < ﺗﺎک < ﺗﺎک« ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ  Kaby Lakeﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرات )ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻓﻨﺎوری ۱۰
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ( ،از ﻫﻤﺎن ﻓﻨﺎوری  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

ﻓﻨﺎوری  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﺪ  Cannonlakeﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در
واﻗﻊ »ﺗﯿﮏ« ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۷از راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ  PCﯾﺎ ﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻔﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود اﺳﮑﺎی ﻟﯿﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﺮی  Broadwellاﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  Skylakeاز راه ﺑﺮﺳﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

