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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران  مجله نت 

 نوشین خنجری نویسنده:  
 

  سیستم نامگذاری راهنمای ساده
AMD های سریدر پردازنده  Ryzen 

 
میهمون که  ودونین  طوری  بزرگ AMD اینتل  ترین از 

پردازنده در جهان هستن و رقابت تنگاتنگی   تولیدکنندگان
شن، هر کدوم نامی تولید می  هایی کهبا هم دارن. پردازنده

به که  نشوندارن  فنی دهندهنوعی  مشخصات    شونی 
سیستم    تفاوت زیادی با   AMD  نامگذاری    هست. سیستم
 .داره نامگذاری اینتل

خوام براتون توضیح بدم که هر کدوم در این مطلب می  من
روی که  اعدادی  و  حروف  نوشته   AMD یوهایپی سی  از 

 شدن، چه معنایی دارن. 

 

https://netran.net/mag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-amd/
https://netran.net/mag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-amd/
https://netran.net/mag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-amd/
https://netran.net/mag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-amd/
https://netran.net/mag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-amd/
https://netran.net/mag/نامگذاری-اینتل/
https://netran.net/mag/نامگذاری-اینتل/
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پردازنده در جهان هستن و   ترین تولیدکنندگاناز بزرگ AMD دونین دو شرکت اینتل وطوری که میهمون
ی دهندهنوعی نشونشن، هر کدوم نامی دارن که بهتولید می   هایی کهی با هم دارن. پردازندهرقابت تنگاتنگ 

 .داره سیستم نامگذاری اینتل تفاوت زیادی با  AMD  نامگذاری  هست. سیستم شونمشخصات فنی 

 AMD یوهایپی سی  خوام براتون توضیح بدم که هر کدوم از حروف و اعدادی که رویدر این مطلب می   من
جایی  در بازار هستن ولی از اون AMD شرکت  یهاپردازنده  های مختلفی ازنوشته شدن، چه معنایی دارن. نسل

 .کنمها تمرکز میاز محبوبیت خاصی برخوردارن، روی این پردازنده Ryzen یکه خانواده

 Ryzen  نامگذاری سری

که خیلی فراگیر   اینتل  Coreسری  هایای به قضیه نگاه کنم، باید بگم دقیقا مثل پردازندهاگر بخوایم مقایسه
گیرن یشدت مورد استفاده قرار مهم به Ryzen  های سریشن، پردازندهها دیده میهستن و در اکثر سیستم

 :برابر هستن. اعضای این خانواده عبارتند از Core های سریو تقریبا با پردازنده

• Ryzen 3 

• Ryzen 5 

• Ryzen 7 

• Ryzen 9 

• Threadripper 

 …AMD خب حاال بریم سر وقت نامگذاری

https://netran.net/mag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-amd/
https://netran.net/mag/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-amd/
https://netran.net/mag/نامگذاری-اینتل/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
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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AMD Ryzen 3 

 

AMD Ryzen 3   یپایین خانوادهی ردهرو باید به عنوان پردازنده Ryzen کنیم. عملکرد این پردازنده   معرفی
ها قدرت پردازش کافی برای  تره. این پردازندهاز اون پایین  هست؛ البته فقط کمی Intel Core i3 تقریبا مشابه
 .روزانه رو دارن هایاکثر فعالیت 

اینتل دقیق مانند  پردازنده هم میCore i3  ا  این  عهده  تونه،  از  این  ی تسکتا حدودی  بربیاد.  های سنگین 
 یپردازنده  هایی باتاپکنن، درمقایسه با لپ هایی که از اون استفاده می تاپ بوده و لپ   ای، چهارهستهپردازنده

Core i3 تر هستن از نظر قیمتی ارزون. 
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AMD Ryzen 5 

 

ها معموال چهار یا هشت پردازنده  شه. اینمی  AMD Ryzen 5 های سری رایزن مربوط بهمتوسط پردازنده  نسل
اونهسته کالک  فرکانس  و  بیشترهای هستن  پردازنده  این.  ها  باعث میبیش فرکانس  از  تر  نسل  این  شه 

 Core سری AMD Ryzen 5 مدیریت کنن. رقیب مستقیم  تری روبتونن کارهای سنگین AMD هایپردازنده
i5 های اینتلهپردازنده. 

AMD Ryzen 7 

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/
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اینتل   i7 هایپردازنده  هست که شباهت زیادی با AMD Ryzen 7 باالی این خانوادههای ردهاز پردازنده  یکی
این پردازنده شن. وجود این تعداد هسته،  ای عرضه میتهشانزده هس   های چهار، هشت وها در مدل داره. 

 و AMD Ryzen 3 هایبتونه وظایف سنگین رو بهتر از پردازنده AMD Ryzen 7 یپردازنده  شه کهباعث می 
AMD Ryzen 5  مدیریت کنه. 

 .یادخوشتون می  3700x 7نقد و بررسی رایزن   های نسل هفتم عالقه دارید، احتماال ازاگر به پردازنده 

AMD Ryzen 9 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-7-3700x/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-7-3700x/
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ترین تعداد بیش  ترین فرکانس ساعت و . این پردازنده، بیش9شه رایزن  می Ryzen یپردازنده  قدرتمندترین
تونه وظایف محاسباتی خیلی حساسی پردازنده می   ، اینIntel Core i9   عنوان رقیب مستقیمهسته رو داره و به

 .عهده بگیرهدارن رو به ای نیازکه به پردازش چندهسته

AMD Ryzen Threadripper 

 



 Ryzen  های سریدر پردازنده AMD  سیستم نامگذاری راهنمای ساده
 

 

7 

 

 Multi-Tasking مدیریت  هستن که برای Ryzen ای پرقدرتهای چندهستهها از سری پردازندهپردازنده  این
زیادی برای اجرای روان نیاز دارن، طراحی شدن. از این  Hyperthreading افزارهایی که بهبا حجم باال و نرم
 .مشاهده کنین  تونین اون رو در کامپیوترهای دسکتاپشه و فقط میها استفاده نمیتاپ لپ  مدل پردازنده در

 AMD معنی حروف موجود در سیستم نامگذاری

به شما کمک     AMDشبیه به هم نیستن و پسوندهای حرفی سیستم نامگذاری Ryzen های سری پردازنده  تموم
 .یص بدینهای مختلف رو تشخ کنن که قدرت پردازشی تراشهمی 

 G  حرف

 AMD Radeon RX Vega موردنظر از کارت گرافیک Ryzen یی اینه که داخل پردازندهدهندهنشون G  حرف
های  کنه و هرکدوم از پردازندهاینتل هم صدق می Core i های سریاستفاده شده. این موضوع برای پردازنده

   AMD Radeon RX Vega ی گرافیکیا از پردازندههوجود داشته باشه، در اون G شون پسونداینتل که در اسم
 .استفاده شده

 X  حرف

 هایپردازنده  به معنی کارایی باالی اون پردازنده هستش. هرکدام از  X ، حرف AMD  در سیستم نامگذاری 
Ryzen   ها پسوندکه در اسم اون X ساعت و مصرف انرژی رو دارن و از لحاظ    ترین فرکانسوجود داره، بیش

 .ترین سرعت رو دارنم بیشکارایی ه

محدوده فرکانس افزایش   یا Extended Frequency Range (XFR) که دارای قابلیت Ryzen های این تراشه  از
ده که  این قابلیت به پردازنده این امکان رو می .شههای دسکتاپ استفاده می یافته هستن، فقط در سیستم

 .جود داره، ارتقا بدههایی که ومحدودیت   عملکرد خودش رو فراتر از 
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 Ryzen  های سری در پردازنده  AMD سیستم نامگذاری

 

 U  حرف

ی باریک و سبک هاتاپ لپ .هست Ultra-Low Power یی کلمهدر نام پردازنده، در واقع مختصر شده U  حرف
های این سری، وجود داشته باشه. پردازنده U ها حرف اون  کنن که در اسمهای رایزنی استفاده می از پردازنده

 .تری هم دارنتری دارن و در نتیجه، مصرف انرژی خیلی کمپایین فرکانس ساعت

سبک و باریک به    های خیلیتاپ کنن. لپتری هم تولید میها گرمای خیلی کمدیگه، این پردازنده  از طرف
 .کننها استفاده میپردازنده راحتی گرما رو دفع کنن، از اینتونن بهکه نمیدلیل این

 H  حرف

 ها پسونداسم اون  که در Ryzen های سریهست. هر کدوم از پردازنده High-Performance حرف مخفف  این
H معنی عملکرد بهتر هستش. از این هم به  وجود داره، فرکانس ساعت و مصرف انرژی بیشتری دارن و این

 .ی بهتری دارن کننده شه، چون سیستم خنکتر استفاده میبزرگ هایتاپها معموال در لپپردازنده

 .گیرنهای دسکتاپ مورد استفاده قرار می سیستم های رایزن هیچ پسوند حرفی ندارن و فقط در بعضی از پردازنده 
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 AMD   های مختلف سری رایزن و معنی اعداد در سیستم نامگذارینسل

 

مورد محصول و    گیرن که اطالعات مختلفی درفاده قرار میمورد است AMD که در سیستم نامگذاری  اعدادی
قرار می اون در اختیار شما  برای اینعملکرد  بهده.  پردازنده  صورتکه  این موضوع آشنا بشین،  با   یواضح 

AMD Ryzen 5 2600x  داشته باشین رو در نظر. 

 ه نسل پردازند 

نسل پردازنده   قدری موردنظره. هر چهردازندهی نسل پدهندههستش، نشون  2جا عدد  در این  اولین عدد که
راحتی تونین بهبا استفاده از این عدد می .های قبلی خودش دارهجدیدتر باشه، عملکرد بهتری نسبت به نسل

تازگی که به  5000اون رو دارین، ارزش خریدن داره یا نه. برای سری    تاپی که قصد خریدمتوجه بشین لپ
 .هست 5شده، این عدد  معرفی

خواین بیشتر در مورد  تازگی معرفی شدن و حسابی گرد و خاک راه انداختن. اگر می رایزن به   5000های سری  پردازنده 

 .رو از دست ندین «رایزن  5000های سری  بررسی پردازنده  »این سری بدونید، مقاله

 م سطح کارایی سیست 

هایی با  پردازنده  6و    5،  4هایی با اعداد  ی سطح کارایی سیستم هستش. پردازندهدهندهعدد، نشان  دومین
ای ساخته  استفاده شده، برای افراد حرفه  8و    7اعداد    ها ازهایی که در اسم آنکارایی باال هستن و پردازنده

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%b3%d8%b1%db%8c-5000-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86/
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ها پردازنده  ه کارهایی هستند که با ایناز جمل CAD افزارهای سریگرفتن و کار با نرم  شدن. ادیت ویدیو، رندر
 .تونین انجام بدینمی 

 .ی مدل پردازنده هستندی شمارهدهندهنیز نشون 00اعداد 

 وعملکرد باالی سی پی ی

س. این پردازنده،  پردازنده  ی عملکرد باالیدهندهنیز که قبال درموردش صحبت کردیم، نشون X حرف  پسوند
 .بهبود پیدا کنه CPU عملکرد  شهکنه که باعث میمی  هم پشتیبانی XFR از قابلیت

 ر حرف آخ

 ، سیستم نامگذاریAMD  های سری رایزنهای مختلف پردازندهاین بخش، سعی کردم در کنار معرفی نسل  در
AMD دارین سیستم جدیدی بخرین، طبق عملکردی که هر  ها هم شرح بدم تا اگر قصدرو برای این پردازنده 
CPU تصمیم بگیرین تر بتونین داره، راحت. 

شده ی اطالعات مربوط به حروف و اعداد استفادههمه  طبق اون چیزی که در این مطلب یاد گرفتید، االن شما
  تونین تشخیص بدین که بعد، میدونین. از این بههای رایزن می برای پردازنده  رو AMD در سیستم نامگذاری 

نه؟ اگه سوالی هم در این زمینه   فی برای رفع نیازهای شما رو داره یاقدرت کا AMD تاپ با پردازنده آیا یک لپ 
 .کنین تا در اسرع وقت بهش پاسخ داده بشه تونین در بخش نظرات اون رو مطرحداشتی، می

 ل سواالت متداو

  ها با هم چه فرقی دارن؟پردازنده 

با هم تفاوت دارن که این موارد   … ند دستور وزمان چ ها، قدر پردازش و اجرای هم ها در تعداد هسته پردازنده   تفاوت

 .ذارهمی   ها تاثیربه صورت مستقیم در عملکرد اون

  تره؟چطور بفهمیم کدوم پردازنده قوی 

ها هم از  ها رو فهمید. همه این هسته   شه نسل، عملکرد، برند و تعدادی نام پردازنده می روی عددهایی که در ادامه   از

 .تاثیر زیادی دارن  مواردی هستن که در قدرت یک پردازنده

   شه؟ای استفاده میها بیشتر از چه پردازنده تاپدر لپ 
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کنن. ها نصب شده استفاده می اون  روی H هایی که نام ز پردازنده هایی که ظریف و کوچک هستن، معموال ا تاپ لپ   در

 .شهچون گرمای زیادی تولید نمی 


