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priročen izgovor, da so pač v procesor tokrat 
preselili še krmilnik napetosti in je ta s tem 
še nekoliko naprednejši (prav zato omogoča 
vrsto različnih stanj in izjemno varčnost), a 
še vedno se ne moremo otresti vtisa, da pro-
cesorski gigant tako preprosto ohranja pri 
življenju tudi izdelovalce osnovnih plošč. 

Takih igric se tokrat k sreči niso šli v druž-
bi Advanced Micro Devices, saj so novo ge-
neracijo procesorjev posadili na enako pod-
nožje FM2 kot predhodnike. Preizkusili smo 
drugega najzmogljivejšega predstavnika te 
družine, model A10-6700. Od zastavonoše 
se loči le po malce nižjem delovnem tak-
tu (ta še vedno obsega zavidljivih 3,7 GHz 
do 4,3 GHz) in nižji porabi (65W namesto 
100W), a to nas seveda prav nič ne moti. 
Prenovljena sredica procesorjev, razvitih 
pod kodnim imenom Richland, je očitno 
pravi odgovor na Intelova prizadevanja na 
področju grafike. Če AMD kakšno področje 
resnično obvlada, potem je to grafika in seli-
tev grafičnih cevovodov v osrednji procesor 
očitno ni prav težka naloga. Pri preizkuše-
nem procesorju grafično srce zaseda kar 42 
odstotkov vseh tranzistorjev v jedru (teh je 
1,3 milijarde). To nam da jasno vedeti, pri 
katerih nalogah se bo sicer štirijedrni proce-
sor dobro odrezal. V AMDju se očitno niso šli 
revolucije, temveč le cenovno sprejemljivo 
evolucijo. Grafično srce Radeon HD 8670D, 
ki utripa pri 844 MHz, je namreč v praksi 
okoli petino zmogljivejše od predhodnika 
in to se vsekakor pozna. Srednje zahtevne 
igre tako lahko brez težav igramo v polni 
visoki ločljivosti, in to brez namenske gra-
fične kartice. Če dodamo še to in izkoristi-
mo AMDjevo tehnologijo Dual Graphics, pa 
bomo deležni znatnega povečanja grafičnih 
zmogljivosti. Očitno res ni več daleč dan, ko 
se bomo tudi z grafičnimi sredicami, inte-
griranimi v procesor, lahko igrali na dveh ali 
več zaslonih … In ker znajo sodobne grafike 
tudi računati, se s tem pohitrijo tudi neka-
tera matematična opravila. Če izvzamemo 
AMDju na kožo pisane preizkuse, kjer po tej 
plati premaga tudi precej dražje, a sicer ma-
tematično superiorne Intelove procesorje, 
lahko kljub temu poročamo o okoli 10-od-
stotni pohitritvi izvajanja ukazov. Postaja pa 
čedalje bolj jasno, da bo s tem, ko bodo pisci 
programske opreme začeli bolj izkoriščati 
tehnologijo OpenCL za večji paralelizem, 
AMD v prihodnje postajal vse močnejši.

Že dalj časa ugotavljamo tudi to, da so 
igre na AMDjevih procesorjih, seveda le, 
ko je govor o procesorjih z integrirano gra-
fiko, videti preprosto bolje oziroma lepše. 
Igričarska skupnost je prepričana, da Intel 
v želji po doseganju boljših rezultatov pač 
sklepa kompromise na račun kakovosti ob-
delave in izrisa slike. Tega seveda ne more-
mo (po)trditi, je pa dejstvo, da so Intelovi 
grafični gonilniki vsekakor manj stabilni, 
kot so bili nekdaj.

Ob preizkusih procesorjev vedno obrav-
navamo tudi energijsko učinkovitost. Inte-
lov napad na grafični prestol pri procesorjih 
integrirane grafike se je očitno ponesrečil. 
Intelova izboljšana grafična arhitektura ni 
zvečala zgolj grafičnih zmogljivosti, temveč 
tudi porabo. Že sam termalni dizajn proce-
sorja je dvignjen na 84 W, s čimer presega 
grafično superiorni A10-6700, ki je glede na 
zmogljivosti s 65W TDP in dejansko nizko 
porabo resnično impresiven procesor. In ko 
v enačbo vstavimo še cene novih procesor-
jev, postane jasno, da je AMD bolje opravil 

svojo nalogo, pa čeprav sta oba tekmeca (za)
spala na lovorikah.

Intel nam je namreč postregel s procesor-
jem, ki je le malenkost hitrejši od svojega 
predhodnika, a se  ta hitrost v praksi ob-
čuti le pri grafično zahtevnejših programih 
(igrah), teh pa še vedno ne obvlada. Se pa 
greje znatno bolj od svojega predhodnika, 
saj se ta tudi ob najhujših obremenitvah 
navadno segrel le okoli 60° C, novinec pa se 
prav nič sramežljivo spogleduje s številko 

80. Prav zato se tudi AMDju ni bilo treba 
ravno pretegniti, da je obdržal naslov naj-
bolj uravnoteženega procesorja za namizne 
računalnike. Izboljšano grafično srce, kate-
rega zmogljivosti so primerljive z grafični-
mi karticami cenovnega ranga okoli 60 do 
70 evrov, je to nalogo opravilo z levo roko, 
nas pa vsekakor veseli to, da je AMDju vse to 
uspelo zapakirati v energijsko varčen kom-
plet.

Za konec dodajmo, da tokrat preizkušena 
procesorja nikakor nista neposredna tek-
meca, na to opozarja že razlika v ceni. AMD 

A10-6700 bo namreč tekmoval z Intelovim 
Core i5, pri čemer je že zdaj jasno, da ga bo 
grafično in cenovno potolkel, pri računsko 
zahtevnih opravilih pa preprosto podpisal 
predajo. Od podobno cenjenih modelov 
Core i3 pa bo prepričljivo boljši. Zdi se, da 
procesorskega giganta Intel to ne moti pre-
tirano, saj se tokrat bolj kot na ponudbo na-
miznih procesorjev osredotoča na njihove 
mobilne različice in absolutno prevlado v 
svetu prenosnih naprav. 

* TDP = termalni dizajn procesorja
** Najnižje cene posameznih procesorjev na spletni strani www.ceneje.si ali v drugih 
slovenskih spletnih trgovinah na dan 18.6.2013.

AMD A10-6700 Intel Core i7 4770K Intel Core i7 3770K

št. jeder/niti 4/4 4/8 4/8

delovni takt (povišan takt) 3,7 / 4,3 GHz 3,5 / 3,9 GHz 3,5 / 3,9 GHz

predpomnilnik 4 MB 8 MB 8 MB

vgrajena grafika Radeon HD 8670D Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics 4000

TDP* 65 W 84 W 77 W

podnožje FM2 LGA1150 LGA1155

pomnilnik DDR3 DDR3 DDR3

preizkusi

SYSmark 2012 (točk) 128 257 230

WinRAR (sekund; manj je bolje) 130 73 75

Cinebench 11.5 (ocena) 3,7 8,0 7,5

Adobe Photoshop CS (sekund; manj je bolje) 169 64 68

3D Mark 11 Performance (točk) 1732 1479 768

video kodiranje v zapis X.264 25,3 45,5 41,2

poraba sistema v mirovanju 29 W 34 W 37 W

poraba sistema ob polni obremenitvi 87 W 121 W 92 W

preizkus v igrah

Battlefield 3 (slik/s) 25,8 21,6 14,1

F1 2012 (slik/s) 63,6 49,3 37,2

Metro (slik/s) 29,7 25,9 18,9

Cena** 145 EUR 332 EUR 310 EUR

Intel nam je namreč postregel s procesor jem, ki je le malenkost 
hitrejši od svojega predhodnika, a se ta hitrost v praksi ob čuti le  
pri grafično zahtevnejših programih (igrah).




