 AMDاز ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ رادﺋﻮن ﭘﺮو
 W6000ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  RDNA 2روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺷﺮﮐﺖ  AMDاز ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ورک اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺧﻮد ،ﺳﺮی رادﺋﻮن ﭘﺮو W6000
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ GPUﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ECCاز راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  RDNA 2ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری در ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،AMDﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮی رادﺋﻮن ﭘﺮو  W6000ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ داده را ﭘﺮدازش

ﮐﻨﻨﺪ ،زﻣﺎن رﻧﺪرﮔﯿﺮی را ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺪلﻫﺎ و
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،رادﺋﻮن ﭘﺮو  W6800ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،AMDﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ  GPUورک اﺳﺘﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۲۲۴۹
دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رادﺋﻮن ﭘﺮو  W6600و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﻟﭗﺗﺎپ رادﺋﻮن ﭘﺮو  W6600Mﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ دو ﻋﻀﻮ آﺧﺮ از
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻗﺪرت ﻣﺪل  W6800ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۷.۸۳ﺗﺮاﻓﻼﭘﺲ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻗﺪرت دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۰.۴
ﺗﺮاﻓﻼﭘﺲ اﺳﺖ .ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و  ۲۲۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،AMDاﯾﻦ GPUﻫﺎ در رﻧﺪرﮔﯿﺮی در ﻧﺮم اﻓﺰار »ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ« ﺗﺎ  ۴۶درﺻﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از  ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﮐﺶ  Infinityاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺪل  W6600از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۴۹دﻻر وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪل  W6600Mاز ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی در
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ورک اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

