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 نوشین خنجری نویسنده:  
 

های اینتل چطور پردازنده
کند؟نامگذاری می وخودش ر  

 
اینتل تشخیص به نامگذاری  که  شکلیه 

برای   ترهای ضعیفهای پرقدرت رو از مدلمدل
تونین توانایی هر کنه. شما میمی  شما آسون

 یوهای اینتل رو براساس عددیپیکدوم از سی
حرف از  بعد  می ”i“ که  اون  اسم  آید، در 

از قسمت بعد  اما   Core iX تشخیص بدین. 
اطالعات  که  دارن  قرار  حروفی  و  اعداد  هم 

تراشهبیش رو در مورد عملکرد  در اختیار   تری 
خوام معنی می   دن. من در این مطلبقرار می 

کامل این اعداد و حروف رو برای شما توضیح 
 .بدم

 

https://netran.net/mag/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%84/
https://netran.net/mag/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%84/
https://netran.net/mag/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%84/
https://netran.net/mag/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%84/
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کنه. شما  می  تر برای شما آسونهای ضعیفهای پرقدرت رو از مدل شکلیه که تشخیص مدل به نامگذاری اینتل
آید، در اسم اون می ”i“ که بعد از حرف   اینتل رو براساس عددییوهای  پیتونین توانایی هر کدوم از سیمی 

تری رو در مورد  هم اعداد و حروفی قرار دارن که اطالعات بیش  Core iX تشخیص بدین. اما بعد از قسمت
خوام معنی  می  دن. من در این مطلبطور عملکرد کلی کامپیوتر در اختیار شما قرار میو همین  عملکرد تراشه

 .ن اعداد و حروف رو برای شما توضیح بدمکامل ای

 

 ه عملکرد تراش 

 

ی عملکرد یک تراشه هستش. از اعداد فرد هم استفاده دهندهنشون i ، اولین عدد بعد ازنامگذاری اینتل  در
 .شهمی 

https://netran.net/mag/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%84/
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Core i3:  مدل به  نسبت  عملکردی  لحاظ  کمهااز  قدرت  دیگه،  برای  ی  انتخاب  بهترین  ولی  داره  تری 
 .ی کم کامپیوترهایی هستن با بودجه

Core i5: ی کم مناسب هستشای با بودجهمتوسط که برای کاربران عادی و کاربران حرفهی ردهیک پردازنده. 

Core i7:  قبلیه که برای کاربران    لحاظ عملکردی در مقایسه با دو نسل  ترین پردازنده ازاین پردازنده، پرقدرت
 .افزارهای گرافیکی دیگه مناسبهفتوشاپ و نرم هایی مثل ویرایش ویدیو،ای و اجرای برنامهحرفه

Core i9: هاییوپی های اینتل، سیترین پردازندهدر حال حاضر، قوی Core i9 ،که با قدرت بسیار باالیی    هستند
های  طور بازیافزارهای پریمیر و افترافکت، رندرگیری و همیننرم  ، برای انجام کارهای سنگین مثل کار با که دارند

 .شهاون استفاده می ویدیویی، از

   5Core iهای اینتلتفاوت پردازنده  »ینوع پردازنده بدونید، مقاله های این سه  خواید بیشتر در مورد تفاوت اگر می 
، 3Core i7 وCore i  در چیست؟« رو مطالعه کنید. 

 ه نسل تراش

 

 .کنهنسل تراشه رو مشخص می  سیستم نامگذاری اینتل اولین عدد از چهار عدد بعدی در

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/
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هفتم   خواهد بود. در نسل  8، عدد  iX اینتل، اولین عدد در گروه چهارتایی بعد از  8های نسل  ی تراشههمه  در
 .است 7هم اولین عدد در این قسمت عدد 

 .ترهتر باشه، پردازنده قدیمیقدر این عدد کمسیستم نامگذاری اینتل در این بخش به نحوی هستش که هر چه

هایی که خیلی  پرداخت کنین، پردازنده   تری که هزینه کم تون باشه برای اینزمان خرید یک کامپیوتر جدید، حواس  در

 .آخرین نسل رو نخرین تر ازمثال دو نسل قدیمی  قدیمی هستن،

 هشاخص عملکرد پردازند

 

قدر . هر چهپردازنده هستن  ی عملکرددهندهیو، نشانپی ی نسل سیعدد بعدی پس از عدد مشخص کننده  سه
 .تر خواهد بودقوی ی سیستم شماتر باشه، پردازندهاین عدد بیش

تری قدرت کم Core i5 8600 نسبت به Core i5 8400 یای هستش که پردازندهگونهسیستم نامگذاری اینتل به
 .داره

فرکانس کالک   شده« هستش. هرچقدرترین تفاوت در »فرکانس کالک« و »فرکانس کالک تقویت بزرگ  جااین
 .کنههای شما رو پردازش میداده تریتر باشه، تراشه با سرعت بیش)یا همون کالک پالس( بیش
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تش. این  گیگاهرتز هس   4  شدهگیگاهرتز و فرکانس کالک تقویت 2.80  برابر با Core i5 8400 فرکانس ساعت
که حالیه  عادی    در  کالک  با    8600فرکانس  تقویت   3.1برابر  فرکانس  و  این شدهگیگاهرتز   4.30پردازنده    ی 

 .گیگاهرتز هستش

 ایکنه اما کاربران حرفهرو انتخاب می  Core i5 8400 تر با پردازندهارزون  یک کاربر معمولی عموما یک کامپیوتر 
 .عملکرد بسیار بهتری داره  کنن. قیمت اون کمی بیشتره ولی تخاب میرو ان Core i5 8600ی کم، با بودجه

های اینتل:  کنیم »مروری بر تاریخچه پردازنده آشنا بشید، پیشنهاد می  تاریخچه پردازنده های اینتل  برای این که بیشتر با 

 .رو مطالعه کنین «Xeon تا 4004از 

کنن اما باز هم از  تری ایجاد می قرار دارن، تفاوت کم Core iX اعداد این قسمت برخالف اعدادی که در قسمت
 .ی برخوردارناهمیت باالی

 ؟ در سیستم نامگذاری اینتل حروف بعد از اعداد چه معنایی دارن

 

 ره، یک حرف مانندی انتظار م  سیستم نامگذاری اینتل، هر پردازنده براساس اهداف و عملکردی که از اون  در
K  یا U البته اجباری در این مورد وجود نداره، چرا که در اسم بعضی از   .گیرههم بعد از قسمت عددی قرار می

 .های استاندارد و پایه هستنها، مدل هیچ حرفی وجود نداره. این پردازنده هاپردازنده

 ه در نام پردازند  K حرف

https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%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/
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 .هستن هاترین پردازندهسریع استفاده شده، معموال از  K فها از حر هایی که در اسم اونتراشه

ها تونین اونشما می  شده هستن وهایی که این حرف رو در اسم خودشون دارن، آنالکبدونین پردازنده  بهتره
 .بگیرین را اورکالک کنین تا عملکرد بهتری رو ازشون تحویل

حرفه کاربران  خاص معموال  عالقه  کردن  اورکالک  به  دارنای  پردازند .ی  این  برای  هبیشتر  سری،  این  های 
 .ای طراحی شدنحرفه هایتاپ کامپیوترهای دسکتاپ یا لپ

 آموزش اورکالک کردن سی پی یو اگر از اون دست آدمایی هستین که دوس دارین کارهاتون رو خودتون انجام بدین،
 .رو حتما بخونین که حسابی به کارتون میاد

 ه در پردازند G حرف

های  تر تراشههستش. بیش CPU  پردازنده گرافیکی اختصاصی  در سیستم نامگذاری اینتل به معنای G حرف
ن نیاز به کارت شن تا شما بتونین بدویا پایه عرضه می  (Onboard)پردازنده گرافیک آنبورد  همراه اینتل به

 .گرافیک اختصاصی، از کامپیوترتون استفاده کنین

پردازنده  G  هایپردازنده یک  قوی از  ویدیویی  می ی  استفاده  میتر  شما  و  باکنن  اون  تونین  از  ها استفاده 
 .های گرافیکی مختلفی رو اجرا کنینبرنامه

 AMD قرار دارن رو رقیب اصلی اینتل یعنی G های سریهای گرافیکی که داخل تراشهجالبه بدونین پردازنده
 .کنهتولید می 

 ه در پردازند T حرف

های استانداردی که هیچ تراشه  تر پردازنده از انرژیه. طبعا عملکرد اون نسبت بهمعنی استفاده کمبه T  حرف
 .ترهها قرار نداره، ضعیفحرفی روی اون

 ه در پردازند  U حرف

های قابل شده مخصوص لپ تاپ و دستگاه ی طراحیتراشه  برای معنای U در سیستم نامگذاری اینتل، حرف
ها حتی ونمصرف اینتل هستن و مصرف انرژی اهای فوق کماز تراشه U های سریطراحی شده. تراشه  حمل

 .ترههم کم T از سری

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/%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/


کند؟ های خودش را نامگذاری میاینتل چطور پردازنده  

 
 

7 

 

ها خیلی دلیل، دمای اون  تری دارن. به همینهای مشابه، فرکانس ساعت پایینها نسبت به مدل پردازنده  این
 .هستن  تر در معرض خطرات مربوط به دماره و کمباال نمی

ی استفاده شده  ندهکنکه سیستم خنک  های خیلی باریکتاپ ها برای لپهمین مسئله باعث شده این تراشه
 .هاست، مناسب باشنتاپ و دیگر لپ تر از کامپیوترهای دسکتاپها کوچکدر اون

  تونین مطلب های ساخت دو شرکت اصلی تولیدکننده رو با هم مقایسه کنین، می که خواستین عملکرد پردازنده در صورتی 

 .رو بخونین AMD و  Intelیو هایپی مقایسه سی 

 ؟ گذارنتاثیر می CPU عملکرد  ها چطور رویتعداد هسته

 

های بیشتری در اختیار  هسته  قدر تعدادیو در عملکرد پردازنده خیلی تاثیر داره. هر چهپیهای سیهسته  تعداد
می باشین،  بیشداشته  سرعت  با  سیستمنرم  تریتونین  در  رو  هشتم افزارها  نسل  در  اما  کنین.  اجرا  تون 

هسته    4هم حداقل   Core i3 های ها خیلی مهم نیست، چون حتی تراشهداد هستهاینتل، تع  هایپردازنده
 .ی کم مناسبهبودجه ای با دارن. این تعداد هسته برای کاربران عادی و حتی کاربران حرفه

 ر سخن آخ

از  امیدوارم با استفاده  .توضیح دادم Core های سریمطلب، سیستم نامگذاری اینتل رو برای پردازنده در این
با خیال راحت این مطلب بتونین  ارتقای سیستم  پینسبت به خرید سی   اطالعات موجود در  یوی جدید و 

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-intel-%d9%88-amd/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-intel-%d9%88-amd/
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%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%a7%d9%88%d9%84/
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 جا نگرفتین، در بخش نظرات با ما درمیان هاتون رو تا اینکه پاسخ سوال صورتی  تون اقدام کنین. درقبلی 
 .دیمها پاسخ میبذارین. من و همکارام خیلی زود به اون

 ل سواالت متداو

   در چیست؟ core i9 با Core i3 تفاوت

تری  قدرت بیش   CPUی قدرت پردازنده هستن. هر چی این اعداد باالتر باشن،  دهندهاومدند، نشون  i اعدادی که بعد از

 .داره

   ای خوبه؟ی زیادی ندارن، چه پردازنده برای کاربران معمولی که بودجه 

 ره.اما خب بحث هزینه هم هست، اگرمی  ، سرعت اجرای کارها باالتر ها بیشتر باشههای پردازنده چی تعداد هسته  هر
CPU    هایحداقل تعداد هسته   چون -اینتل رو تهیه کنین    8های نسل CPU   ست  صرفه هم تقریبا به   -تاس  4در اون

 .زیادی داره و هم قدرت

   ی چی هستش؟دهنده میاد نشان  Core i اولین عددی که بعد از

 .که چقدر برای پردازش کارها قدرت دارههستش و این  CPU ی عملکرددهنده نشان Core i اولین عدد بعد از

   در نام پردازنده به چه معنیه؟ Core i5 عدد چهار رقمی بعد از

از بعد  که  رقمی  چهار  از می  Core i5 عدد  عدد  اولین  بخشه.  دو  دارای  نشان   بینین،  چپ  نسل دهندهسمت  ی 

 .هست Cpu  ربوط به شاخص عملکردیست و سه رقم بعدی مپردازنده 


