اﻓﺸﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻟﭗﺗﺎپ ﺳﺮی
راﯾﺰن  5000Hو  5000Uﺷﺮﮐﺖ - AMD
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،آذر ۱۳۹۹
 AMDدر آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺧﯿﺮا
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  5000Hو  5000Uاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ  AMDﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Ryzen 9 5950Xو  5900Xﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 3ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  AMDﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی
زﯾﺎدی درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص

ﻟﭗﺗﺎپ  AMDﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 2و  Zen 3از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ اﯾﺴﻮس و ﻟﻨﻮو ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  AMDﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺮی  Uاﯾﻦ ﻧﺴﻞ ،راﯾﺰن  5800U 7ﺑﺎ
ﻣﻌﻤﺎری  Zen 3ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه از  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ و  ۱۶رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ دارای
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۴.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  GPUﺑﺎ ۸
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دارد.
ﭘﺮدازﻧﺪه دوم  Ryzen 7 5700Uﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 2ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و از  ۸ﻫﺴﺘﻪ
و  ۱۶رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  ۱.۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۴.۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ GPU .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  AMDﻫﻢ از  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۱.۹ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ.
راﯾﺰن  5600U 5ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 3دارای  ۶ﻫﺴﺘﻪ و  ۱۲رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  ۲.۳و  ۴.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از  GPUﻫﻔﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  1.8ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺮدازﻧﺪه راﯾﺰن 5
 5500Uﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 2و  ۶ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۲رﺷﺘﻪ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ
 ۲.۱ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ  GPUﺑﺎ  ۷ﻫﺴﺘﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۱.۸
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻌﺪی راﯾﺰن  5400U 3ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 3ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای  ۴ﻫﺴﺘﻪ و ۸
رﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ  ۲.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدGPU .
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ  ۶ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه از اﯾﻦ ﺳﺮی ﯾﻌﻨﯽ راﯾﺰن  5300U 3ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 2از  ۴ﻫﺴﺘﻪ و  ۸رﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ  ۲.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۸۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و دارای  GPUﺷﺶ
ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ در ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی  ZenBookاﯾﺴﻮس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  IdeaPad 5و  Flex 5ﻟﻨﻮو ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  5000Hدر ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪل آنﻫﺎ ،راﯾﺰن  5900HX 9ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه از  ۸و  ۱۶ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳.۳و  ۴.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دارد AMD .در اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه از  GPUﺑﺎ  ۸ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮدازﻧﺪه راﯾﺰن  5900HS 9ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﻌﺪی ﺑﻪ  ۸ﻫﺴﺘﻪ و  ۱۶ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد و دارای
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮی  ۳.۱و  ۴.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .ﺗﻮان ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪ  ۳۵وات ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻌﺪی راﯾﺰن  5800H 7ﺑﺎ  ۸ﻫﺴﺘﻪ و  ۱۶رﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ ۳.۲
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از  GPUﺑﺎ  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻮان ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ  ۴۵وات
ﻣﯽرﺳﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  5000Hﺑﺎ ﻧﺎم راﯾﺰن  5600H 5در ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه از  ۶ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۲رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و دارای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮی ۳
و  ۴.۱ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره  GPUاﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،از ﺗﻮان
ﺣﺮارﺗﯽ  ۴۵واﺗﯽ آن اﻃﻼع دارﯾﻢ.
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  5000Hدر ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﻓﺸﺎﮔﺮی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد،
ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۷.۳اﯾﻨﭽﯽ  IPSﺑﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﯽﻓﻮرس  ،RTX 3070 Max-Qﺣﺎﻓﻈﻪ SSD
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ  TUFاﯾﺴﻮس اﺳﺖ .اﯾﻦ
 ۱۴۴ﻫﺮﺗﺰ ،ﭘﺮدازﻧﺪه راﯾﺰن  ،5800H 7ﮐﺎرت
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم

 AMDﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺑﺎزار و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  5000Hو  5000Uدر اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﺘﻞ
ﺑﺎ دردﺳﺮ ﺟﺪﯾﺪی روﺑﻪرو ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

