 AMDاز اوﻟﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﮔﺮاﻓﯿﮏ راﯾﺰن  ۵۰۰۰روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
 AMDﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ APUﻫﺎی ﺳﺮی  4000Gرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  5000Gاﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  Zen 3ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ  Vega 8ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﻗﺪرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮی  ۳ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  5000Gرا ﺗﺮاﺷﻪ راﯾﺰن  5300G 3ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از  ۴ﻫﺴﺘﻪ و ۸

رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  ۴.۰ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻮﺳﺖ آن ﺑﻪ ۴.۲
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه از  ۶واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  GPUآن ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۷۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﮐﻢﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل راﯾﺰن  5300GE 3ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮارﺗﯽ آن ﺑﻪ  ۳۵وات
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﻣﺪل  GEاﺳﺖ .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﺑﺮاﺑﺮ  ۳.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮﺳﺖ ﺑﻪ  ۴.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪی راﯾﺰن  5600G 5و  5600GEﻧﺎم دارد ﮐﻪ از  ۶ﻫﺴﺘﻪ و  ۱۲رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮارﺗﯽ  ۶۵و  ۳۵وات دارﻧﺪ و از  ۷واﺣﺪ ﭘﺮدازش
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱۹۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺪل  Gدارای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ  ۳.۹ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺑﻮﺳﺖ
 ۴.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل  GEﺑﻪ  ۳.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻮﺳﺖ آن
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  Gﻧﺪارد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم راﯾﺰن  5700G 7و  5700GEوارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮارﺗﯽ  ۶۵و  ۳۵وات روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن
 5000Gﺑﻪ  ۸ﻫﺴﺘﻪ و  ۱۶رﺷﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و از  ۸واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۲۰۰۰
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل G
ﺑﻪ  ۳.۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﻣﺪل  GEﺑﻪ  ۳.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،AMDاﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ دﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﭘﺮدازﻧﺪه  5700Gدر ﺑﻨﭽﻤﺎرکﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ  ۳۵ﺗﺎ ۸۰
درﺻﺪ از اﯾﻨﺘﻞ  Core i7-10700ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ AMD ،از ﻓﺮﯾﻢرﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ APUﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  5000Gاﺑﺘﺪا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل AMD
وﻋﺪه داده در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

