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 نوشین خنجری نویسنده:  
 

یوهای  پیمعرفی انواع سی
 AMD شرکت 

ها،  در بازار پردازنده MDA شرکت  برای بیش از یک دهه، 
این موضوع   2017. اما در سال  کرد نقش دوم رو بازی می

پردازندهعرضه  با سریی  کرد Ryzen های   .تغییر 
تبدیل شده به یک شرکت دوباره احیاشده و  AMD امروزه

در   اصلی  رقبای  از  مطلب یکی  این  در  یو.  پی  سی  بازار 
مورد می  در  یو  خوام  پی  سی  این    ، AMDانواع  مزایای 
اینپی سی و  اصلی  یوها  رقبای  از  یکی  به  تبدیل  چرا  که 
صحبت کنم. اگر به این زمینه عالقه دارین، پیشنهاد    ،شده
 .باشین همراه  ام کنم بامی 
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  تر از هرکرد و مجبور بود بیشها، نقش دوم رو بازی میدر بازار پردازنده AMD شرکت  برای بیش از یک دهه،
های ی پردازندهعرضه  این موضوع با  2017چیز دیگری روی ارزش محصوالت خودش رقابت کنه. اما در سال  

کرد Ryzen سری  .تغییر 
دوباره احیاشده و یکی از رقبای اصلی در بازار سی پی یو. در این    تبدیل شده به یک شرکت AMD امروزه

که چرا تبدیل به یکی از رقبای یوها و اینپی مزایای این سی  ،AMD انواع سی پی یو  خوام در موردمطلب می 
 .باشین   کنم با هم همراهین زمینه عالقه دارین، پیشنهاد میصحبت کنم. اگر به ا ، اصلی شده

 Ryzen  های سریپردازنده 

 

 AMD Zen معماری  سبود که براسا Ryzen هایشد، پردازنده AMD ی شرکتکه باعث احیای دوباره  چیزی
ها  توجه به عملکردی که دارن، این پردازنده  ها نیروی خودشون رو اثبات کردن. باساخته شدن. این پردازنده

  ای واکنش نشان بده که چنین چیزی رو از گونهباعث شدند این کمپانی هم به اینتل رو به مبارزه فراخوندند و
تر از  ای ضعیفعملکرد تک هسته  در Ryzen های ه پردازندهندیدیم. با وجود اینک Athlon 64+ ی زمان عرضه

 .های اینتل هستشتر از پردازندهخیلی بیش ها ای این پردازندهاینتل هستن، قدرت چندرشته

AMD    رونمایی   میانیهای ردهای رو برای سیستمای با پشتیبانی از فعالیت چندرشتههسته  های ششدازندهپر
 کامل هستن.  یرشته 16ای با هسته 16های رده باالی این سری هم کرد و تراشه
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برسونین  گیگاهرتز هم    4ها رو به بیشتر از  پردازنده  کنه بتونین فرکانس بعضی ازکمک می  XFR اورکالک خودکار
هستش  ها به صورت پیشفرض آنالک شدهاین تراشه  Multiplierاین هم فراتر برین، خواین فراتر ازو اکر می

 .قابلیت پرداخت کنین ای برای اینو برخالف انواع سی پی یوهای اینتل نیازی نیست مبلغ اضافه

 .رو بخونین رایزن 5000های سری  پردازنده هستین، بررسی Ryzen های سریاگر طرفدار خرید پردازنده

 Threadripper  های سریپردازنده 

 

 هایپردازنده  بودن اما برای رقابت با  Core i7 و  Intel Core i5 رقیب مستقیم Ryzen سری   هایپردازنده
Core i9 Extreme  شرکت AMD  از سری Threadripper یوهای  پیقی انواع سیاز لحاظ منط .رونمایی کرد

تر هستن.  ها هم خیلی بزرگانواع سی پی یو هستن و ابعاد اون یک گام جلوتر از دیگر Threadripper سری
های خانگی هستند پردازنده  ترینیکی از بزرگ   Threadripper هایمتر پردازندهسانتی 7.8*5.5*0.7  با ابعاد

 .که تا به امروز عرضه شدن

ی این پردازنده  ترینشده. برای مثال ضعیف Threadripper هایباعث عملکرد بهتر پردازنده  این اندازه بزرگ
شما   1950xو یا   1920xتری مانند  های قویپردازنده  هشت هسته و شانزده رشته دارد. در 1900xسری یعنی  

 .رشته رو مشاهده کنین 32هسته/ 16رشته یا  24هسته/ 12تونین به ترتیب می 
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ای قابلیت   4.2ها  پردازنده  نفرکانس  با  تا  XFR گیگاهرتز   64کامل    و خطوط  3مگابایت کش سطح    32، 
PCIExpress   واقعی سخت قدرت  که  می Zen افزارهستش  نشان  اینرو  عملکرد پردازنده  ده.  در  هم  ها 

ای کار  صورت چندرشتهافزارهایی که بهبا گسترش نرم  تر هستن اما با گذشت زمان وای کمی ضعیفرشتهتک
 .یادچشم میبه  ترکنن، این موضوع کممی 

Kaby Lake G 

 

واقع محصول مشترک  در Kaby Lake G های، تراشهAMD  فردیوهای منحصر بهپییکی از انواع سی عنوانبه
روی یک برد به   AMD های گرافیکیو تراشه  لهای اینتفرد پردازندههستن. ترکیب منحصر به AMD اینتل و

باند پهنای  با  دوم حافظه  نمی  همراه نسل  انتظار  باعث شگفتی همگان خواهد شد.  این باال  کارایی  که  ره 
 .باشن  Nvidiaهای گیمینگ سبک، یک رقیب جدی برایتاپتونن در لپ خیلی خوب باشه اما می هاپردازنده
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 FX  انواع سی پی یو

 

کنن و سرعت کار می AM3+ وات( روی سوکت  220تا    95با میزان برق زیادی ) FX های سریپردازنده  انواع
مگابایت کش   8تا    4ها از  همچنین در این پردازنده .گیگاهرتز متفاوت هستش  5گیگاهرتز تا    3.8ها از  اون

 .استفاده شده  2سطح 

 .رو بخونین کش پردازنده ندارین، حتما مطلب CPU اگر اطالعات زیادی در مورد کش
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 Athlon  انواع سی پی یو

 

در سیستم  احتمال  انواع سیاینکه  از  یکی  امروزی  ببینین، Athlon یوهایپی های  این   رو  دلیل  کمه.  خیلی 
های قدیمی ممکنه ه شده. اما در سیستمپردازنده عرض   های خیلی بهتری برای اینموضوع هم اینه که جایگزین

  4و   گیگاهرتز  4.2ای( با فرکانس حدودا  )دو هسته Athlon X2 ای( یا)چهار هسته Athlon X4 هایبا پردازنده
 .مگابایت کش سطح دو مواجه بشین

 ر آخ حرف 

و عملکردشون صحبت کنم. اگه به پاسخ  AMD انواع سی پی یو شرکت  در این مطلب سعی کردم در مورد 
مقاله سوالی دارین، از طریق بخش نظرات حتما اون رو با ما در   تون نرسیدین یا در مورد موضوعاتسوال 

 .من و همکارام، در اسرع وقت شما رو راهنمایی خواهیم کرد میان بذارین،
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 ل سواالت متداو

  خوره؟به درد گیمینگ می  Kaby Lake G پردازنده

های گیمینگ سبک، این پردازنده  تاپ لپ   خوان گیم بازی کنن، به هیچ وجه. ولی در ای می افرادی که در سطح حرفه   برای 

 .هستش nvidia یک رقیب جدی برای

   های چی هستش؟برای استفاده  AMD یوهایپیبهرین سی

 های سریهای خانگی از پردازنده استفاده کنن ولی معموال برای استفاده  CPU نوع  شه گفت همه باید از یکنمی 
Threadripper   کنناستفاده می. 

   شه عملکردشون بهتر باشه؟های باعث می آیا بزرگی ابعاد پردازنده 

به    جورایی ها یه CPU   این قضیه صادق هستش. در کل بهتر بودن عملکرد  Threadripper یدر مورد پردازنده 

 .ها وابسته استهای اون تعداد هسته 


