روﻧﻤﺎﯾﯽ  AMDاز ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن
۵۰۰۰؛ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ  AMDدر ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد  CESاز ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ در  ۱۳ﻣﺪل و در دو ﺳﺮی  Uو  Hﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و از ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ

 Zen 3ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ  AMDاز ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن ﻣﺨﺼﻮص ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری Zen
 2و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎزهای از ﮐﺎرآﯾﯽ در ازای ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ را اراﺋﻪ

ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺳﺮی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﻣﺨﺼﻮص دﺳﮑﺘﺎپ ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از  ۸ﻫﺴﺘﻪ  Zen 3و  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وﮔﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۸ .ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ  ۱۶ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ ﺳﻄﺢ  ۳دﺳﺘﺮﺳﯽ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﺮی راﯾﺰن  ۴۰۰۰وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وﮔﺎ روی ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ  AMDﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء
 GPUدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ۸
ﻣﺴﯿﺮ  PCIe 3.0و ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  DDR4/LPDDR4Xﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۴۲۶۶ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
دو ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دو ﺳﺮی  Hو  Uرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ  HXﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺳﺮی  HXﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻی  ۴۵وات و
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ  ۳.۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اورﮐﻼک ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه راﯾﺰن  ۹ﻣﺪل  5900HXﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻮراﯾﺰن:
زﯾﺮو دان را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو ﻋﻀﻮ از ﺳﺮی  Uﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی  Zen 3ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ از
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ  Zen 2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻢ  ۱۵وات
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی  AMDﭘﺮدازﻧﺪه راﯾﺰن  ۷ﻣﺪل  5800Uﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮی  ۵۳واتﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط وای ﻓﺎی ،ﺗﺎ  ۲۱ﺳﺎﻋﺖ
وﯾﺪﯾﻮی  ۱۰۸۰ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد
ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

