ﺷﺮﮐﺖ  AMDاز ﻣﻌﻤﺎری  Zen 2ﺑﺮای ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺷﺮﮐﺖ  AMDاز ﻣﻌﻤﺎری  Zen 2روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﺎل
ﻣﯿﻼدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪای ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی  AMDاز ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی Zen
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۷آﻏﺎز ﺷﺪه و وﻋﺪهی ﺑﻬﺒﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎراﯾﯽ را داده اﺳﺖ.
 AMDاﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Zen 2ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﺘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺘﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ  Zenﭼﯿﭗﻫﺎﯾﯽ

را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪی ﮐﻼک ﺗﺎ  ۵۲درﺻﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ » ،AMDﻟﯿﺰا ﺳﻮ« ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه را در روﯾﺪاد ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
اﻋﻼم ﮐﺮد:

در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ AMD
ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﯾﻢ.

»ﻟﯿﺰا ﺳﻮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ AMD
 Zenدر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را از  AMDﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .راﯾﺰن ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ،
ﺗﺮادرﯾﭙﺮ )ﺗﺎ  ۳۲ﻫﺴﺘﻪ( ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ،راﯾﺰن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎ و اﭘﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
اﯾﻦ ﭼﯿﭗﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ  AMDروی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،CPUﭘﺮدازﻧﺪهی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ  GPUو  APUاﺳﺖ ﮐﻪ دو واﺣﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  Zen 2ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  AMDﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺮﮐﺪام از
ﻣﺪارﻫﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎردم ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺑﺮ دادهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﻨﻮﻧﯽ  AMDﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﻫﻤﻪی ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﯾﻨﺪه را ﻫﺪف ﻗﺮار داده.

ﭼﯿﭗﻫﺎی  Zen 2اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی  Zenﮐﻪ

در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ AMD .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ  TMCﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﭗﻫﺎی  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی -ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﭼﯿﭗﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻗﺮار دارد -را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ

اﺳﺖ.

 Zen 2ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺑﺎرﮔﺬاری  ۲۵۶ﺑﯿﺘﯽ ﻣﻤﯿﺰ ﺷﻨﺎور ﺑﻬﺘﺮی دارد :ﭼﯿﺰی ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ  Zen 2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪی
اﻃﻼﻋﺎت درون آن و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق  ۲۰آذرﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

