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در سه ماهه دوم  AMDبعد از موفقیت های تجاری 
، غول دنیای پردازشگرها برنامه های کوتاه  2021سال 

اعالم برای امسال و سال آینده مدت این شرکت رو 
 ایده های جالبی دیده میشه. AMDکرد. در نقشه راه 
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، غول دنیای پردازشگرها برنامه های 2021در سه ماهه دوم سال  AMDبعد از موفقیت های تجاری 
ایده های جالبی  AMDکوتاه مدت این شرکت رو برای امسال و سال آینده اعالم کرد. در نقشه راه 

 دیده میشه. 

 

 2022و   2021برای سال های    AMDنقشه راه  

 
ادامه میدیم که شامل  2022»ما مسیر خودمون رو برای معرفی نسل های جدید محصوالت در سال 

  RDNA 3نانومتری و همچنین پردازشگرهای گرافیکی  5با تکنولوژی  Zen 4ساخت پردازنده های 
مهندسان این  هایتالش ی ادامه با بیان این مطلب از AMDمدیر عامل اجرایی  ،لیسا سومیشه.« 

  ی مسیر نوآوری برای پردازش های کامپیوتری خبر داد.کمپانی برای پیشبرد اهداف و ادامه

 Radeonتوانایی تامین نیازهای بازار برای پردازنده های گرافیکی  AMDبا توجه به این واقعیت که 
RX 6800   رو طور رسمی محصوالت میان رده و رده پایین خودشرو نداره و هنوز به 6900یا 

از این   نظر میرسه.رونمایی نکردن از محصوالت رده باالی جدید کامال منطقی بهنکرده،  معرفی
هاش در دنیای گرافیک قصد نداره  هم مثل رقیب این شرکت AMDبراساس نقشه راه گذشته، گویا 

 های تولیدی خودش معرفی کنه. GPUی جدیدی برای تا یک سال آینده معمار 
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 اساس رو بر Ryzen 5000اواخر سال گذشته آخرین پردازنده های سری  AMDکه از اونجایی
ی معماری  محصولی رو برپایه 2021نظر میرسه تا آخر سال معرفی کرده، بعید به Zen 3معماری 

Zen 4 .تولید کنه 

 

 

طور تلویحی به به AMDمدیر ارشد وارد بازار بشن،   2022قراره در سال  Zen 4پردازنده های  اگرچه
به بازاری   ها قصد ورودهای جدید اشاره کرده که این شرکت از طریق اون  Ryzen 5000ی ارائه

خانم سو همچنین به این موضوع اشاره کرده   جدید یعنی نوت بوک های رده باال و تجاری رو داره.
ش هست دست پیدا  ایا گیمینگ به جایگاهی که شایسته PCهنوز در بحث دیتاسنتر،  AMDکه 
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که در نقشه راه جدید   ای در بحث لپ تاپ های گیمینگ داشته مالحظه، اما پیشرفت قابلنکرده 
AMD کنن. رو دنبال می ین مسیر ا 

روشن بشه، برنامه های این شرکت   AMDای که طرفداران تکنولوژی توقع داشتن از طرف مسئله
نسل بعد بود که توضیحی در این مورد ارائه  5000های رایزن   APUها و  CPUبرای بهبود عملکرد  

ها برای پردازنده های پرفروش محسوب میشه؛ اما برای بخش باال بردن فرکانس یکی از گزینه نشد.
 رو داره. 3D V-cacheهایی با  CPUقصد رونمایی از  AMDرده باالی بازار، 

 

 :ی بیشتر برای مطالعه

 تولید پردازنده های مرکزی و گرافیکی ، شرکتAMDمعرفی برند 

 

 حرف آخر 

ای رو در برنامه نداره و فعال مدت بلندپروازانهنشون میده این شرکت اهداف کوتاه  AMDنقشه راه 
  AMDبحث سرور و دیتاسنتر هم  حتی در قصد داره محصوالت قبلی خودش رو در بازار جا بندازه. 

اما غول دنیای پردازش هیچ فرصتی رو برای بهبود عملکرد محصوالت  کنه.این سیاست رو دنبال می
چیه؟ آیا انتظار دارید این شرکت  AMDنظر شما در مورد سیاست جدید خودش از دست نمیده. 

CPU  وGPU  ی بازار کنه؟ های جدیدی رو روانه 

 

 سواالت متداول 

 قراره چند نانومتری باشن؟   Zen 4  پردازنده های نسل بعد 

 نانومتری تولید میشن.  5این پردازنده ها با تکنولوژی  AMDبنابر اعالم  

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/

