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Povprečnost, ki prepriča
Jesen je prinesla s seboj novo generacijo procesorjev AMD z vgrajeno grafiko. Trojica, oziroma Trinity,
kot je kodno ime novih digitalnih mlinčkov, obljublja popoln napad v vstopnem in srednjem tržnem
segmentu. Drugo generacijo namiznih procesorjev z vgrajeno grafiko AMD A-Series APU smo zato
pognali čez vrsto zahtevnih preizkusov in preverili, ali je optimistična drža izdelovalca upravičena.
Nekoč povprečnim procesorjem danes le težko kaj očitamo.
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ot prva smo dobili na preizkus kar
zastavonošo nove družine procesorjev, model AMD A10-5800K, in malce
manj zmogljivega A8-5600K. Gre za
štirijedrnika, ki na področju matematičnih
sredic prinašata zopet svež pristop, saj sta v
bistvu sestavljena iz dveh dvojedrnih delov.
Vsak dvojedrni sklop ima svoj hitri predpomnilnik L2, takšna zasnova naj bi pohitrila
izvajanje operacij v operacijskih sistemih
in aplikacijah, ki podpirajo paralelizem. Če
po matematični plati lahko povežemo nekaj
sorodnosti s procesorji FX, pa nova generacija procesorjev močno izstopa na področju
vgrajene grafike. V procesor A10-5800K, ki
ima kar 1,3 milijarde tranzistorjev, je namreč
vgrajena najzmogljivejša grafična rešitev
ta hip, in sicer jedro po imenu Radeon HD
7660D. To ima kar 384 sredic za obdelavo
grafike in deluje s taktom 800 MHz. Model
A8-5600K ima nekoliko šibkejšo grafiko Ra-

deon HD 7560D z 256 sredicami, namenjenimi obdelovanju grafičnih podob.
Procesorja sta izdelana v 32-nm tehnologiji. To seveda vpliva tudi na porabo energije, saj je njuna termalna ovojnica postavljena pri 100 W. Brez skrbi, noben procesor
kljub polni obremenitvi iz vtičnice ne bo
»potegnil« toliko električne moči, saj tehnologija AMD Turbo Core 3.0 skrbi za hitro
dviganje in nižanje delovnih taktov glede na
obremenitev – največja delovna frekvenca
štirijedrnika se tako pri modelu A10-5800K
samodejno lahko dvigne kar na 4,2 GHz (s
privzetih 3,8 GHz), medtem ko model A85600K »niha« med 3,6 in 3,9 GHz.
Toliko v teoriji, kaj pa pravi praksa? Zasnova dveh dvojedrnih sredic ima v primerjavi s
štirimi »čistokrvnimi« jedri svoje pluse in minuse, kot smo ugotovili tudi sami. Na splošno
lahko zapišemo, da sta procesorja v povpre-

čju opazno hitrejša od prejšnje generacije,
čeprav zna biti v nekaterih aplikacijah, predvsem tistih matematično zahtevnih, razlika
pogosto manjša od 10 %. A brž ko se najde
aplikacija, ki podpira tudi pospeševanje izvajanja kode s pomočjo grafičnega jedra (t. i.
GPGPU, pa tudi knjižica OpenCL zdaj podpira podobne ukaze), procesorja dobesedno
poletita. Na ta način sta, denimo, zmanjšala
ali celo izničila zaostanek za Intelovimi procesorji Core i3, ki so pri matematičnih opravilih redno premagovali AMDjeve procesorje
APU. Nova generacija vrača udarec, a le, če
uporabljamo aplikacije, ki imajo ustrezne
tehnologije za pospeševanje – stiskanje datotek je na novih procesorjih, recimo, občutno
hitrejše v aplikaciji WinZip kot pa WinRAR,
čeprav se je tudi ta v primerjavi s procesorji
na arhitekturi Llano dodatno pohitrila. Škoda, da to ne velja kar za vse aplikacije.

procesor AMD A10-5800K

AMD A10-5800K
Procesor z vgrajeno grafiko.
Izdeluje: www.amd.com.
Prodaja: Vse bolje založene računalniške trgovine.
Cena: 123 EUR.

✓ Najzmogljivejša v procesor integrirana grafika na trgu,
cena.
Po matematičnih zmogljivostih zgolj primerljiv s
predhodnikom.

✗

AMD A8-5600K
Procesor z vgrajeno grafiko.
Proizvaja: www.amd.com.
Prodaja: Vse bolje založene računalniške trgovine.
Cena: 105 EUR.

✓ Zmogljiva grafika, cena.
✗ Podnožje FM2 ni združljivo s FM1.

Asus F2A85-M PRO
Osnovna plošča.
Proizvaja: www.asus.com.
Prodaja: www.pcplus.si.
Cena: xxxxxxxxxxxxxxxxxx EUR.

✓ Dobra opremljenost, navijalske sposobnosti, priložena
programska oprema.
Cena glede »poslanstvo« platforme FM2.

✗
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št. jeder/niti 4/4
delovni takt (povišan takt) 3,8 / 4,2 GHz

AMD A8-5600K
4/4
3,6 / 3,9 GHz

predpomnilnik 4 MB

4 MB

TDP* 100W

100W

podnožje FM2
pomnilnik DDR3 (do 1866 MHz, več z navijanjem)
grafični del/jedro AMD Radeon 7660D

FM2
DDR3 (do 1866 MHz, več z navijanjem)
AMD Radeon 7560D

število procesorjev 384

256

delovna frekvenca (MHz) 800

760

SYSmark 2012 (točk) 129

123

WinRAR (sekund; manj je bolje) 168

173

Cinebench 11.5 (ocena) 3,3

3,2

Adobe Photoshop CS (sekund; manj je bolje) 131

137

3D Mark Vantage (točk) 5890

4469

obdelava RAW fotografij (sekund; manj je bolje) 102

106

video kodiranje v zapis X.264 22,6

21,9

poraba sistema v mirovanju 28W

28W

poraba sistema ob polni obremenitvi 115W
igra Dirt 3 (sličic na sekundo) 78
igra Far Cry 2 (sličic na sekundo) 121,1
Cena** 123,38 €

101W
73
105,9
104,61 €

Igre smo poganjali v ločljivosti 1280 x 800 pik.
* TDP = termalni dizajn procesorja
** Najnižja cena procesorja na spletni strani www.ceneje.si na dan 15. 10. 2012.

