اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﮐﺖ ﻟﯿﮏ را ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »راﮐﺖ ﻟﯿﮏ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻌﺒﻪ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﮐﺖ ﻟﯿﮏ ﻫﯿﺠﺎنزده ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﮐﺖ ﻟﯿﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ

ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ،ﺟﻌﺒﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﺮی اﯾﻨﺘﻞ  Core i9ﯾﻌﻨﯽ  11900Kاز
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻌﺒﻪای ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺨﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن از ﭼﻨﺪﯾﻦ رﻧﮓ آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه و اﻃﺮاﻓﺶ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ذوزﻧﻘﻪای دارد ﮐﻪ آن را ﺟﻌﺒﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮی  Core i9ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Core i9ﺑﺎ ﻣﺪل  11900KFﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  11900Fو  11900ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ و ﺧﺒﺮی از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﮐﺖ ﻟﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ »Sunny
 «Coveﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻫﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۵.۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  AMDﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آن دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪارد.

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  AMDﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دردﺳﺎز ﺷﻮد و ﺳﻬﻤﺶ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری
 ARMﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
آﯾﻨﺪهاش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﮐﺖ
ﻟﯿﮏ ﻫﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

