Erős lesz az Intel következő grafikus
kártyája

Az RTX 3070 ellen indulna harcba a fejlesztés,
komoly kérdőjelekkel.
Alig néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról,
hogy bemérték az Intel első asztali grafikus kártyáját, a benchmark pedig többnyire igazolta az előzetes híreket, hiszen egy kifejezetten szerény, belépő
szintű megoldásról van szó. A következő példány
már jóval erősebb lesz, egyesek szerint egy kifejezetten prémium megoldáson dolgoznak.
Külsős forrás osztotta meg a főbb részleteket
a napokban a YouTube oldalán, az alább beágyazott videóban. Ebben megemlítik, hogy a korábbi
pletykáknak megfelelően a DG2 (az egyelőre kizárólagos példányként kapható DG1 utóda) valóban
512 feldolgozóegységre támaszkodik majd, az
órajel pedig 2,2 GHz lesz. A cég erősen támasz-

kodna a TSMC közreműködésére, a tajvani gyártó
nyújtja majd a szilíciumot, valamint az N6 nevű, 6
nanométeres gyártástechnológiát, a későbbiekben
azonban az Intel saját alapanyagra térhet át, legalábbis részben. A 16 GB GDDR6-memória egy
256-bites buszra épülne, ami már jól jelzi a várhatóan sokkal nagyobb teljesítményt, hiszen a DG1
esetében még LPDDR4-memóriát alkalmaztak.
Ami a fogyasztást illeti, ez a korábbi beszámolók
alapján 225 és 250 watt körül lenne, a friss beszámolóban azonban ez a szám már eléri a 275 wattot. Ezzel az RTX 3080 és az RTX 3070 között
helyezkedne el az új kártya, a teljesítmény viszont
ez utóbbihoz állna közelebb, ami azonban még így
is igencsak meglepő fejlemény lenne. A forrás egészen pontosan az RTX 3070 Ti modellt említi meg
összehasonlításként, viszont ez a változat hivatalosan még nem is létezik, az AMD tekintetében pedig
az RX 6800 és az RX 6800 XT közötti szintet képzelnek el. A pontos technikai részletek még picit homályosak, ezekkel kapcsolatban nincs teljes egyetértés,
más szivárogtatók szerint például a live streaming és
az AV1-encoding jelenik meg kiemelt tényezőként.
A DG2 várhatóan az utolsó negyedévben jelenik meg
a piacon, addig még további részletek derülnek ki.
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/145092/eroslesz-az-intel-kovetkezo-grafikus-kartyaja
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