ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ  AMDﺑﺎ  SSDداﺧﻠﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  AMDﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  SSDﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم  Radeon Pro SSGدو ﺷﮑﺎف  PCIe 3.0از ﻧﻮع
 M.2دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ  1ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ از ﻧﻮع  NANDرا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرت

ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺰود.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،داده ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﺷﻐﺎل

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﮐﺎرت ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی
را در رﻧﺪرﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ  AMDدر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی  SIGGRAPHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﯾﺪﺋﻮی ﺧﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  8Kرا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  30ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ رﻧﺪر ﻧﻤﺎﯾﺪ AMD .ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ رﻗﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  90ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎزار ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻧﺪرﻫﺎی ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﺑﺎﻓﺮ ﻋﻈﯿﻢ
 Radeon SSG Proﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺘﺎی ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  10ﻫﺰار دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
آن در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ Radeon Pro
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
 SSGرا ﺳﻔﺎرش داد ،و
ً

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  SIGGRAPHﺷﺎﻫﺪ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی Radeon Pro
 WXﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺮی  FireProﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ Radeon Pro WX
 7100ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺮ  1000دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،و ﻣﺪل  WX 4100ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب در ﻣﻘﯿﺎس
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  5100 ،4100و  7100ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  2016وارد
ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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