اﯾﻨﺘﻞ

از

ﭘﺮدازﻧﺪه

۱۰

ﻫﺴﺘﻪای

Core

 i9-10850Kﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
اﯾﻨﺘﻞ از ﭘﺮدازﻧﺪه دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ  Core i9-10850Kاز ﺧﺎﻧﻮاده  Comet Lakeروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮐﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪار  ۱۰ﻫﺴﺘﻪای  i9-10900Kﺑﻮده و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،Anandtechﭘﺮدازﻧﺪه  Core i9-10850Kاز ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻮﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۱۰۰
ً
ﺣﺪودا  ۹۷درﺻﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه را
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪار  10900Kﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﻮده و
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﯾﻦ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ  ،10900Kﺧﺮﯾﺪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i9-10850Kاز ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی  ۱۰ﻫﺴﺘﻪای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ UHD

 630ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪار  10900Kاز ﻓﻨﺎوری Thermal
 Velocity Boostﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ) (TDPآن  ۱۲۵وات اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﻤﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه  10900Kاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک آن  ۱۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i9-10850Kﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،در دﺳﺘﺮس ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ً
ﺣﺪودا  ۳۵دﻻر از ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﺘﻞ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را  ۴۵۳دﻻر اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪار  10900Kﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺪه آن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ً
ً
اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد
اﯾﻨﺘﻞ روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
آﻣﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،ﺷﺶ ﻣﺎه از زﻣﺎﻧﺒﻨﺪیﻫﺎ ﻋﻘﺐ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
اﻓﺘﺎده و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﻞ
ً
دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪﻫﺎی  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ  AMDرﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی را ﺑﻪ

ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
» ،«Murthy Renduchintalaرﺲ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺧﺮاج ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺐ ﻋﺮﺿﻪ زودﺗﺮ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

