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 يوپيخريد سيراهنماي 

(CPU) 

چی  CPU اگر بخوایم خیلی راحت توضیح بدیم که
بگیم که هر کامپیوتر به یک مادربرد و هر  باید هست،

که یک داره. در زمینه این یو نیازپیمادربرد به یک سی
این  تونه پردازش کنه وکامپیوتر چه میزان داده رو می

یو یا واحد پیشه، سیپردازش با چه سرعتی انجام می
ست. در خرید پردازنده کننده پردازش مرکزی تعیین

کنین. در  برای کامپیوترتان، به موارد زیادی باید دقت
ترین موارد اشاره به مهم راهنمای خرید سی پی یو این
 .کنممی

ترین موضوعی که هنگام خرید سی پی یو باید در مهم
لیتوگرافی  ،CPU هاینظر داشته باشین: تعداد هسته

ای که قراره از کامپیوتر داشته باشین، استفاده ،پردازنده
اجرا بشه، سازگاری  افزاری که باید روی اوننرم

 یوپیطور فرکانس سیپردازنده با بقیه اجزا و همین
 .هستش

 

 

https://netran.net/mag/راهنمای-خرید-سی-پی-یو/
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بگیم که هر کامپیوتر به یک مادربرد  باید چی هست، CPU اگر بخوایم خیلی راحت توضیح بدیم که
تونه ده رو میکه یک کامپیوتر چه میزان داداره. در زمینه این یو نیازپیو هر مادربرد به یک سی

 یو یا واحد پردازش مرکزی تعیینپیشه، سیاین پردازش با چه سرعتی انجام می پردازش کنه و
اهنمای خرید ر کنین. در این ست. در خرید پردازنده برای کامپیوترتان، به موارد زیادی باید دقتکننده

 .کنمترین موارد اشاره میبه مهم سی پی یو

 ،CPU هایترین موضوعی که هنگام خرید سی پی یو باید در نظر داشته باشین: تعداد هستهمهم
اجرا  افزاری که باید روی اونای که قراره از کامپیوتر داشته باشین، نرماستفاده ،لیتوگرافی پردازنده

 .هستش یوپیکانس سیطور فر بشه، سازگاری پردازنده با بقیه اجزا و همین

 ویپینواع سیا

 

ها استفاده از اونمختلفی  ها با توجه به قدرت و سرعتی که دارن، در جاهایکه پردازندهدلیل این به
تصمیم به خرید بگیرین، خواهید دید که چقدر  ها انواع مختلفی دارن و زمانی که CPU .شهمی

https://netran.net/mag/راهنمای-خرید-سی-پی-یو/
https://netran.net/mag/راهنمای-خرید-سی-پی-یو/
https://netran.net/mag/%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-cpu-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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رو باید بخریم؟ به چه مواردی باید در خرید توجه کنیم؟  Cpu کدوم .ها برای انتخاب زیاد هستنگزینه
آشنا بشیم  CPU م. بریم با انواعکنیرو در این راهنمای خرید سی پی یو با هم بررسی می هاهمه این

 .های مختلف رو با هم بررسی کنیمو نوع

چیست: کدام سی پی یو مناسب  CPU  تونین مطلبندارین، می CPU اگر اطالعات دقیقی در مورد
 .رو بخونین شماست؟

 پیو دسکتاپیسی

 CPU های یکتوانایی هایی که به Optionی یوها در واقع باهم تفاوتی نداره. اوناصلی سی پ کارایی
ش جوری که از اسمیو دسکتاپ همونپیسی .تونه روی عملکرد اون تاثیر بذارهشه، میاضافه می

طراحی شده تا بتونه نیازهای کاربران دسکتاپ رو برطرف کنه.  Desktop مشخصه، برای کامپیوترهای
اورکالک  تونن درجه حرارت بیشتری رو تحمل کنن، برایها هم اینه که میپردازنده این نوعویژگی 

 .کردن هم سازگارتر هستن

 Apple هستند. البته شرکت AMD و  Intel،دسکتاپ  CPUیهای تولیدکنندهترین شرکتمعروف
 .به این لیست اضافه شده M1 یپردازنده یتازگی با ارائهبه

 :تونین اطالعات خوبی در مورد این پردازنده کسب کنینلب زیر میبا خوندن مط
 1M پلبوک ای مکپردازنده 

 تونین از سریهای عادی میبرای دسکتاپ دارین، برای استفاده CPU قصد خرید اگر
ای که از اگر استفاده پنتیوم یا سلرون استفاده کنین. شاید ،AMD اینتل، رایزن  Coreهایپردازنده
رای هم کارتون راه بیفته؛ ولی ب Core i3 حد تون قراره داشته باشین، خیلی سنگین نباشه، درسیستم
 .استفاده کنین Core i5 هایاز پردازنده تونینتر میایهای حرفهاستفاده

5Core i، 3Core i های اینتلتفاوت پردازنده تونین مطلبها، میCPU برای اطالع از تفاوت کارایی
 .در چیست؟ رو بخونین 7Core i و

فوق قوی داشتین،  ایای کار کنین و برای انجام کارهاتون نیاز به پردازندهخواستین خیلی حرفه اگر
ها هم خیلی های پردازندهبرین. البته نسل AMD برای 9اینتل یا رایزن  Core i9 سراغتونین بهمی

 .خواهیم داد مهم هستن، جلوتر در موردش توضیح

https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-m1-%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%be%d9%84/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-core-i5-%d8%8ccore-i3-%d9%88-core-i7/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-core-i5-%d8%8ccore-i3-%d9%88-core-i7/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-core-i5-%d8%8ccore-i3-%d9%88-core-i7/


 CPUخريد راهنماي 
 

 

4 

 

 

 لیو موبایپیسی

 

هستن.  شن، از این نوعهای هوشمند طراحی و استفاده میتاپ و تلفنکه برای لپ یوهاییپیسی
های مصرف کنن، نسبت به پردازنده تریکه انرژی کمهای موبایلی به منظور اینتر مواقع پردازندهبیش

های موبایلی شه که پردازندهها هم میبعضی موقع تری دارن. البتهدسکتاپ، سرعت و قدرت کم
 تونیم به تکنولوژیعنوان مثال، میبهره باشن. بهنوعی دسکتاپی از اون بی هایی داشته باشن کهقابلیت

ی انتقال تلویزیون، اجازه هایی مثلاشاره کنیم. این قابلیت به دستگاه (WiDi) سیمصفحه نمایش بی
 .دهای رو میهای رسانهسیم فایلبی

هستن.  سامسونگ و هواووی های موبایلی، کوالکام،ی تولید پردازندهپیشگام در زمینه هایشرکت
 .هست Snapdragon های اسنپدراگونچیپكننده تولید والکامت کشرک

 ریو سروپیسی

استفاده  سخت بشه ازشون سرور باید با قابلیت اطمینان باالیی ساخته بشن تا در شرایط هایپردازنده
تحت شرایط پرفشاری مثل دمای  ها روها رو تست کنن، اونخوان این نوع پردازندهکرد. زمانی که می

 .دنزیاد و فشار محاسباتی باال قرار می
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شما دیگر کار  کنین پردازنده دسکتاپ شما به هر دلیلی از کار بیافته. در این شرایط، سیستم تصور
ده. تجهیزات آماده به کار، در زمانی می رخ Failover های سرور به اصطالحر پردازندهکنه، ولی دنمی

تونیم گیرن. مثال میهای مختلف سیستم رو به دست میبخش که سیستم اصلی از کار بیفته، مدیریت
هستن، فعالیت  ها در زمانی که مشغولای اشاره کنیم. فرکانس این پردازندهدوپردازنده هایبه سیستم

 .بتونن پردازش کنن های بیشتری روشه دادهتره، همین مسئله باعث میبسیار بیش

 هایپردازنده هستش. سری Intel های سرور در اختیار شرکتزیادی از سهم تولید پردازنده بخش
Xeon هم ساخت این شرکت هستن. البته AMD هم تا حدودی در تولید CPU سرور فعالیت داره. 

 

 ؟چه چیزایی رو باید بدونیم CPU کدر خریدن ی

 

تخصص نداشته  تون سی پی یو بخرین، به نظرم اگر در این زمینهخواین برای سیستمکه می زمانی
چیزها هست که باید بهشون  یو رو بدونین، چون خیلیباشین، باید حتما راهنمای خرید سی پی 

 .قراره بخرین رو انتخاب کنین ای کهکه باید نوع پردازندهتوجه بشه. اول این

ها و مشخصاتی هستش نیستن، قدم بعدی آشنایی با قابلیت یوها با هم برابرپیکه سیبه دلیل این
 ها رو رویها و مشخصات رو بشناسین و تاثیر اوندارن. باید اول این ویژگی های مختلفکه پردازنده
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بدونیم، اشاره  باید CPU عملکرد سیستم بدونین. در این قیمت به نکاتی که در زمان خرید یک
 .کنیممی

ندین. چون  اطالعات زیادی در مورد طرز کار سی پی یوها ندارین، مطالب زیر رو از دست اگر
ی تر بتونین پردازندهراحت ها آشنا بشین ورد اونتونن تا حد زیادی کمک کنن با عملکمی

 .موردنظرتون رو انتخاب کنین

 CPU د؟کنچطور کار می 
 نحوه کار CPU 

 

 اهها و رشتهعداد هستهت

 

های رشته ها وترین عوامل در قدرت و سرعت عملکرد سی پی یو، تعداد هستهاز مهم یکی
کنن که همگی روی یک تراشه قرار می جداگانه عمل هاینوعی مثل پردازندهها بهست. هستهپردازنده

 .گرفتن

های بیشتر باعث تونه یک کار و دستور رو انجام بده، بنابراین هستهمی هر هسته در هر لحظه فقط
وجود دارن که  افزارهاییدر یک لحظه، بهتر عمل کنه. نرم Task در انجام چند وظیفه و CPU شنمی

https://netran.net/mag/%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-cpu-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://netran.net/mag/%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-cpu-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/
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بشن، حجم سنگینی دارن، برای اجرای  هایی که در هر لحظه باید اجرارمانبه دلیل باال بودن تعداد ف
تر های بیشتری داره رو استفاده کنین تا سریعتعداد هسته ای کهها نیاز هستش پردازندهاین برنامه
 .اجرا بشه

ندرت و بههایی رپردازنده ای بودند ولی امروزه چنینهستهها تکاز یک دهه پیش، تمام پردازنده ترکم
ای به شدت در بازار طرفدار پیدا کردن و تقریبا چندهسته هایتونین پیدا کنین. این روزها پردازندهمی

 .ببرن ایشن که بتونن نهایت استفاده رو از تکنولوژی چندهستهای نوشته میبه گونه افزارهاتمام نرم

 CPU .سرعت سیستم شما داره لکرد ویوها دارن، تاثیر زیادی روی عمپیهایی که سیتعداد هسته
که فکر قبل از این… ای هستن. ولی خب هسته 16تا  2های هایی که االن در بازار وجود دارن، پردازند

 !!!ای یعنی چیای بهتره، باید بدونین اصال چندهستههسته کنین سی پی یو چند

پردازنده  هایی بود که بهم دادهای بودن، همون یک هسته مسئول تماهستهیوها تکپیسی قبال که
ها شه، این هستهاستفاده می های بیشتری در هر پردازندهشدن. اما امروزه که از هستهارسال می

تر شه پردازنده سریعهمین موضوع باعث می کنن، تونن وظایف پردازنده رو بین خودشون تقسیممی
 .تر عمل کنهو بهینه

شه، اون اجرا می ای که رویشدت به برنامهعملکرد پردازنده به خب، یک نکته هم وجود داره: ولی
ای استفاده هستهی هشتیک پردازنده یاز سه هسته  ست. اگر برنامه موردنظرتون بتونه فقطوابسته

 .موننباقی می استفادهی دیگه کامال بیکنه، پنج هسته

Threads ها تعداد وظایفی هستن کهیا رشته CPU ر هر لحظه انجام بده. خیلی از د تونهمی
 گنها میزمان دارن که به اصطالح به اونهم های جدید و مدرن، چند رشتهپردازنده

hyperthreadingزمان دو کار رو انجام بدهده که هر هسته همشما اجازه می ، این ویژگی به. 

ببینین، یک  ا آنالین فیلمهاتون رو جواب بدین، در اینترنت گشت بزنین یخواید فقط ایمیل اگر می
ای که مثال ای چهار هستهپردازنده ای کارتون رو راه میندازه ولی خب اگریوی یک یا دو هستهپیسی

 .تر خواهد بودتون قویدستگاه ای داشته باشه بگیرین، عملکردچندین رشته
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 هنسل پردازند

البته با توجه به  .ستردازندهها خیلی موثر هستن، نسل پاز فاکتورهایی که در عملکرد پردازنده یکی
که ا اینتون نصب کنین یتونین روی سیستممی وای از ویندوز رتونین بفهمین چه نسخهاین مورد می

 .چقدر قدیمی یا جدید هست تاپ یا کامپیوتری که خریدین،لپ

های قبلی و کارایی بهتری دارن و در مقایسه با نسل جدیدتر معموال عملکردهای های نسلپردازنده
 های نسل دوم، تراشهAMD Ryzen هایعنوان مثال، در مورد پردازندهبه .های بهتری دارنویژگی

Ryzen  2000 های نسلطور پردازندهتر هستن و همیننسبت به نسل اول خود، سریع 
 .ها عملکرد خیلی بهتری دارندوم این پردازنده نسبت به نسل Ryzen  3000سوم

 

 شحافظه ک

 

 های زیادی به حافظه کامپیوتر شباهت داره. کش، میزان خیلی کمی از یکاز جهت کش سی پی یو
با استفاده از  .گیرهعنوان حافظه موقت مورد استفاده قرار میحافظه خیلی سریع هستش که به

ز خودش دسترسی های موردنیافایل تری بهتونه با سرعت خیلی بیشی کش، پردازنده میحافظه
های بیشتری رو به تونه فایلبیشتر باشه، کامپیوتر می قدر میزان کش پردازندهداشته باشه. هر چه

 .داری کنهداخل اون نگه منظور دسترسی سریع

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/


 CPUخريد راهنماي 
 

 

9 

 

تون، از حافظه کش سیستم RAM های بین پردازنده ودستورالعمل ها وبرای دسترسی سریع به داده
 :افظه پنهان )حافظه کش( وجود دارهسه نوع ح .شهاستفاده می

 L1 ترین اما محدود هستشسریع. 
 L2 تری داره اما کند هستشفضای بیش. 
 L3 فضای زیادتری داره اما خب نسبتا کند هستش. 

که  RAM رم به ها در دسترس نباشه، ایندر هیچ یک از این مکان CPU های موردنیازکه داده زمانی
اون تا حافظه پنهان پردازنده کمی  یش اینه که فاصلهلیل کند بودنرسه. دبسیار کندتر است، می

 .زیاده

کار سختی  ی حافظه پنهان توجه کنین، چون برابر کردن با عملکرد واقعینباید به اندازه زیاد
 .تری نیز باید در نظر گرفته بشنهستش و عوامل مهم

 

 تسازگاری سوک

مادربرد در  در داخل CPU در واقع مناطقی هستن که CPU هایبه بیان ساده بشه گفت سوکت شاید
که ای مناسب نباشه. برای اینپردازنده کنه، شاید اون منظقه و فضا برای هراون جاها زندگی می

سوکت سی  مکانیکی و الکترونیکی مناسبی برقرار کنه، باید از سازگاری ی شما بتونه اتصاالتپردازنده
 .تون مطمئن بشینبا مادربورد سیستم پی یو

 :در حال حاضر سه نوع سوکت پردازنده وجود داره

 LGA  (ها تشکیل دادن و قسمت پایینی پردازنده همنسطح سوکت رو تعداد زیادی از پی 
 هایداخل حفره های سوکتگیره، پینهایی داره. زمانی که پردازنده روی سوکت قرار میحفره

CPU افتنمی.) 
 PGA  ( سطح این نوع سوکت رو تعداد مشخصی حفره پوشش داده. در بخش زیرین پردازنده

 (.هایی قرار گرفتنهم پین

CPU هایکنه با سوکتتولید می هایی که اینتل LGA ساخت هایسازگار هستن ولی پردازنده 
AMD هایشن که با سوکتجوری ساخته می PGA هماهنگی داشته باشن. 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
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 BGA  (شه نمی ها کمی کم بشن ولی در واقعشن هزینهها باعث میدر واقع این نوع سوکت
دائمی به  طوربه BGA هوسیلشه، بهساخته می CPU بهشون گفت سوکت، چون زمانی که

 (.شهمادربرد وصل می

تون باشه که مطمئن خرین، در زمان خریدن پردازنده حواسبا هم نمی زمانرو هم CPU اگر مادربرد و
رو بر  با سوکت مادربرد کامال سازگار باشن. ولی در صورتی که کامپیوتر خودتان CPU بشین سوکت

 .یو مطمئن بشینپیسی ز سازگار بودن مادربرد باکنین، باید ایو اسمبل میپیاساس سی

AMD و Intel دارن و در هرکدام نوع مادربورد با دیگری  های خاص خودشون روهرکدام سوکت
های پردازنده 8تا  6های نسل اینتل متناسب با پردازنده 1151متفاوت هستش. مثال نوع سوکت 

 .کنهی دیگری به اون اضاف کنین، کار نمیبخواین پردازنده هاست. اگراون

 

 دپردازنده گرافیکی آنبر

اون برای انجام  هایی که در بازار وجود دارن، پردازنده گرافیکی هم دارن که ازاز پردازنده خیلی
پردازنده گرافیکی نداشته باشه،  یو،پیکنن. در صورتی که یک سیمحاسبات گرافیکی استفاده می

گرافیک مجزا یا گرافیک مادربرد تصاویر گرافیکی رو نمایش  تونه با استفاده از کارتکامپیوتر باز هم می
حساس  ای. اگر قصد دارین از کامپیوتر برای کارهایانداختن کار و نه خیلی حرفه بده ولی در حد راه

یازهای شما باشه و باید ن تونه پاسخگوییو نمیپیگرافیکی استفاده کنین، کارت گرافیک داخلی سی
 .یک فکری به حالش بکنین

 

 .رو بخونین کارت گرافیک آنبرد کنم مطلبپیشنهاد می

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af/
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 سفرکان

 

یو پیی سرعت عملکرد سیکنندهشه، مشخصنشان داده می )Hz (که با هرتز فرکانس پردازنده
یو هم بهتر بود پیشد گفت عملکرد سیتر بود، میکمی میزان فرکانس بیش هستش. قبال اگر فقط

یو تاثیر پیسی کنه. به این دلیل، موارد گوناگونی در سرعت یکمیامروز این موضوع زیاد صدق ن ولی
که عملکرد خیلی بهتری نسبت به  تر، ساختارش جوری باشهبا فرکانس کم CPU ذارن. شاید یکمی

 .ی با فرکانس باالتر داشته باشهیوپییک سی

پایین برده و  اال یاپردازنده های مدرن سرعت فرکانس خودشون رو بر اساس وظیفه و دما ب اکثر
 .توربو )حداکثر( دارن کنن، بنابراین یک سرعت فرکانس پایه )حداقل( و یکتنظیم می

 .و آموزش اون رو بخونین اورکالک سی پی یو :پیشنهاد ویژه

https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
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اما خب تنها  یو به حساب میاد،پیکه فرکانس هنوز هم روش خوبی برای تعیین سرعت سیاین با
خرید سی پی یو عالوه بر فرکانس،  فاکتوری نیست که روی این موضوع تاثیرگذار باشه. بهتره در زمان

 .اون بندازین Instruction Per Clock یا  IPC نگاهی هم به

 (IPC) ها در هر چرخه ساعتدستورالعمل

ها یکسان باشه، اگر تولید های اونداشته باشین که سرعت فرکانس و تعداد رشته CPUحتی اگر دو 
تولید  IPCشون متفاوت باشه، تعداد متفاوتی از های مختلفی باشن یا حتی معماری ساختشرکت

های جدیدتر بهتر از های نسلس. بنابراین تراشهوابسته CPUبه شدت به معماری  IPCکنن. می
شه. بهترین راه برای آگاهی از معموال به عنوان مشخصات درج نمی IPCتر هستن. های قدیمینمونه

 اون، خوندن نظرات سایر کاربرانه.

 (TDP) قدرت طراحی حرارتی

 

که هر  دهکنن اما مشخصات قدرت طراحی حرارتی نشان میها حرارت تولید میپردازنده یهمه
این راهنمای خرید سی  کنه. یکی از چیزهایی که دریو چه میزان حرارت از خودش تولید میپیسی

 TDP حتما به این مورد توجه کنین چون CPU اینه که برای خریدن یکپی یو باید بهتون بگم، 
 کننده هم دارین یا نه؟پردازنده آیا نیاز به خرید خنک گه که با خرید اینمستقیما به شما می
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مورد نظر  یکنندهشه و یا خنکای بهتون ارائه نمیکنندهیو هیچ خنکپیهمراه سی در صورتی که به
 .کنین کننده با توانایی کافی تهیهاره، باید حتما یک خنکقدرت کافی رو ند

 رحرف آخ

سی پی یو، سعی کردم تمام نکاتی که برای خرید یک پردازنده باید در نظر  در این راهنمای خرید
پردازنده مورد  تونین خیلی راحتباشین رو بهتون بگم. با استفاده از این راهنما، شما می داشته

زمینه دارین، در بخش نظرات مطرح  کنین. در صورتی که هر گونه سوال در ایننظرتون رو انتخاب 
 .دیمها پاسخ میاون ترین زمان بهکنین. من و همکارام در سریع


