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ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻟﭙﺘﺎﭘﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد و وزن ﭼﻨﺪان دﻟﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن  AMDﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪش ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 Polarisﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ  AMDاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه،

اﻣﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ روی آن ،ﻧﺸﺎن از ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎرش ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
دارد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ  AMDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزی  Star Wars Battlefrontاﻧﺠﺎم داده،
 Polarisﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ،GeForce GTX 950ﺗﺎ  ۶۱درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد.
 AMDﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  Polarisاز ﻃﺮاﺣﯽ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  FinFETﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در داﺧﻞ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ  Polarisﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪی ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻮﻻرﯾﺲ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺰ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  ،AMDاوﻟﯿﻦ
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ  AMDدر ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺪانNVIDIA ،
ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزی  Pascalاﺳﺖ .ﭘﺎﺳﮑﺎل ﻧﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ در
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ  ،NVIDIAﭘﻮﻻرﯾﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪ  AMDﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ AMD ،ﺑﺎز ﻫﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ دﯾﺮﯾﻨﻪ
اش ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

