اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮی  Skylakeرا
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﭗ
ﻟﭗ ﺗﺎپ آﻧﻼک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﮑﻮت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ دور از
ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺮی آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی  Skylakeاﯾﻨﺘﻞ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻨﺘﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  Skylakeﻫﻢ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ
از ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺻﺮف ،روی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ،ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ

درﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺜﻞ  USB Type-Cو  Thunderbolt 3ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺮی  HD 500اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
ﻣﻌﻤﺎری ) Broadwellﻣﺜﻞ ﺳﺮی  (Core Mﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ اﯾﻦ رزوﻟﻮﺷﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﺪ.

اﯾﻨﺘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ از  Celeronﻫﺎ و  Pentiumﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮی  Skylakeاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در اﯾﻦ ﺳﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی
ﻟﭗ ﺗﺎپ  ،Xeonﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﭗ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻼک ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i7ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻗﺪرت
 ۲.۷ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اوﻟﯿﻦ  Core i5ﻫﺎی  ۴ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی  ۲.۳و ۲.۶
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اورﮐﻼک اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
)و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی  Core Mﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات را در آن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﺪل ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻫﺎی  m5، Core m3و  m7ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن اﻧﺪک و ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ
و ﻗﺪرت ﭘﺮدازش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﻗﻄﻌﺎً زودﺗﺮ از
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی Alienware
)ﺑﺮﻧﺪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  (Dellاوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ از ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺮی  Broadwellﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی  Skylakeﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻧﻤﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

