ﭘﺮدازﻧﺪه  Alder Lake-Pاﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ  ۱۴ﻫﺴﺘﻪ در
ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ روﯾﺖ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﯾﻨﺘﻞ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻧﺴﻞ دوازدﻫﻢ ﭼﯿﭗﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ » «Alder Lakeاز راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﭘﺮدازﻧﺪه
 Alder Lake-Pاﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ  ۱۴ﻫﺴﺘﻪ و  ۲۰رﺷﺘﻪ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﺳﺮی  Alder Lake-Pدر ﮐﻨﺎر  ۱۴ﻫﺴﺘﻪ و  ۲۰رﺷﺘﻪ ،از  ۹۶واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ
) (EUدر ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺗﺴﺖ  OpenCLﮔﯿﮏﺑﻨﭻ

 ۵.۳.۱اﻣﺘﯿﺎز  ۱۳,۴۴۶را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ۱۴ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻟﭗﺗﺎپ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  big.LITTLEوارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪ
را درون ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﭘﻞ ﻫﻢ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﭗ M1
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه در ﮐﻨﺎر ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪای ﻫﻢ دارد .ﭘﺲ از اﭘﻞ ،اﯾﻨﺘﻞ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری را در ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻟﭗﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻨﺘﻞ از ﻓﻨﺎوری ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی » «Big-Biggerدر ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۴ﻫﺴﺘﻪای  Alder Lake-Pﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﮏﺑﻨﺞ از  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ
» «Gracemont Coveو  ۶ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ » «Golden Coveﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی Golden
 Coveدارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮارﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ  SMTﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻨﺘﻞ در ﺑﺎزار وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد و اﭘﻞ ﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آن در
دﻧﯿﺎی ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻐﺮ
ﮐﻨﺪ.
»ﭘﺖ ﮔﻠﺴﯿﻨﮕﺮ« ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻨﺘﻞ را دوﺑﺎره ﺑﻪ دوران اوج ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭼﯿﭗ  M1اﭘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری  Big-Biggerو ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ،Alder Lake-P

ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻨﺘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  TSMCو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

