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ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  5000XTﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 3در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺷﺎره دارﻧﺪ و
ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎت دو ﭘﺮدازﻧﺪه از اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار و دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎنرده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۱۶و  ۶ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺴﺘﻪ  Zen 3و ﻣﺮﺣﻠﻪ  Vermeer B2ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ روﯾﮑﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  3000XTﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 2دﯾﺪهاﯾﻢ.
ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺳﺮی ،راﯾﺰن  5950XT 9ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از  ۱۶ﻫﺴﺘﻪ و  ۳۲رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎﻻﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ  ۷۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و
ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۵وات دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ  ۳.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻮﺳﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۵.۰ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪ
 Zenﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻌﺪی ،راﯾﺰن  5600XT 5ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ  ۶ﻫﺴﺘﻪ و  ۱۲رﺷﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۳.۷و  ۴.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺶ آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۶ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻮﺳﺖ روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود در زﻣﯿﻨﻪ اورﮐﻼک ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ
 ۶۵وات اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ  AMDﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  5000XTروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ AMD .ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  Zen 4ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺮای اﯾﻨﺘﻞ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
 AMDدر ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻤﺶ در ﺑﺎزار ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻋﺎدی و ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮور ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪش اداﻣﻪدار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت روی ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ.
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