ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ دوازدﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ  ۱۶ﻫﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﯾﻨﺘﻞ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2021ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوازدﻫﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم » «Alder Lakeاﺷﺎره
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از وﺟﻮد ﭘﺮدازﻧﺪهای ﺑﺎ  ۱۶ﻫﺴﺘﻪ و ۳۲
رﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت اﺧﯿﺮ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی » «momomo_usﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ دوازدﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ » «SiSoftwareاﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ

دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﭘﺮدازﻧﺪه  Alder Lakeﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ  ۱.۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دارد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  ۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.

در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ  Alder Lakeﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ
 ۷۹.۴۳درﺻﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه  Alder Lakeﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ۳۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ  L3و ﺑﯿﺶ از ۱۰
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ  L2اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  Core i9-10900Kﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۰
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ  L3ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  ۳۲رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﻨﺘﻞ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2021ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﺴﻞ دوازدﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﯾﮏ

ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Alder Lakeرا ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  SuperFinﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  PCI Gen 5و  DDR5از راه ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وای ﻓﺎی  6Eﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ،از  ۳۲واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ) (EUو  ۲۵۶واﺣﺪ ﺳﺎﯾﻪزﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
 ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻮری
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ  ۳۴.۲۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ورود اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی  Hو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
»راﮐﺖ ﻟﯿﮏ« ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﭘﻞ و ﭼﯿﭗ  M1را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  Alder Lakeﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ
ﺑﺪرﺧﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

