ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  AMDﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﻤﺎری  VEGAدر
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ آﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ AMD ،در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎری  Vegaﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ِوﮔﺎ »ﻣﻘﯿﺎس

ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪ  «GPUرا در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻞ دوم »ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ« ﯾﺎ
 HBM2اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺼﻮﻻت  Radeon Furyﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺎﻓﻈﻪ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ،GDDR5ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  HBM2ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎی دﻫﺪ ،و
 AMDﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و اﺑﻌﺎد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ 50
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  HBM2زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری  GPUﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ AMD .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  cacheﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  512ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ را آدرس دﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را درون ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم ﮐﺎﻣﻞ ﺣﯿﻦ اﺟﺮا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ  ،AMDﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی

ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزی ﻫﺎ را روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ  Vegaروی ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮده ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﭗ ﻻﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺪرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮازن ﺑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺎده ﺷﺪه .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری اﻟﻤﺎن ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ  Vegaاراﺋﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ AMD .ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،آن را ﮐﺎﻫﺶ داده و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺢ دﻗﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎزی ﻗﺮار داده .اﮔﺮ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮدازش ﮐﺮد
و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  128ﻋﻤﻠﯿﺎت  32ﺑﯿﺘﯽ را در ﻫﺮ ﮐﻼک در ﻫﺮ واﺣﺪ
ﭘﺮدازﺷﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ ﺑﻪ  8ﺑﯿﺖ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ  512واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،دو ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺗﺮ در
ﻣﻌﻤﺎری  Vegaﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  AMDﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮی را در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

