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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

Intel یو یپ یند نوع سچ 
 یسهو مقا یداره؟ معرف

 ینتلا یها CPUانواع 

ی فعالیت، یکی از سابقه اینتل با نیم قرن
ی های حوزهترین شرکتترین و بزرگقدیمی

سوب میشه. این غول آمریکایی تکنولوژی مح
هاست که تولید محصوالتی مثل مادربرد، مودم سال

تر رو به عهده داره؛ اما بیشو تجهیزات ارتباطی 
 ها یا سی پی یوهای پرقدرتشخاطر پردازندهبه

معرفی و  شناخته میشه. در این مقاله قصد داریم
رو براتون توضیح  های اینتل CPU مقایسه انواع

تاپ یا کامپیوتر شخصی، بدیم تا موقع خرید لپ
تون داشته باشید. اطالعات کاملی از توانایی سیستم

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/different-types-of-intel-cpus/
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  Intel دسته بندی کلی پردازنده های

 1تصویر 

بندی کلی رو از این محصول های اینتل، یک ردهCPU های مختلفها و نسلقبل از معرفی خانواده
 :در ذهن داشته باشید

 معمولی       Celeron و  Pentium  
 خوب             Core i3 و Core i5  
 پرقدرت Core i7          و Core i9  
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 2تصویر 

CPU  سلرون اینتل های 

ی پردازشی دو هستههای اینتل قیمت نسبتا پایینی دارن و معموال دارای این خانواده از سی پی یو
گردی، ارتباطات آنالین، فیلم دیدن و تایپ های سلرون برای کارهای سبکی مثل وب. CPUهستن

 .خوبی از پس انجام این وظایف برمیانکردن طراحی شدن و به

 10از  2                   بازی 
 10از  3          تولید محتوا 
 10از   3       ایچند وظیفه 
 10از  7           ارزش خرید 
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 3تصویر 

 Intel  سی پی یو های پنتیوم

های شخصی، ارتباط با تون انتظار انجام کارهایی مثل نگهداری از فایلتاپاگه از کامپیوتر یا لپ
طور اجرای های متنی و همینذت بردن از تماشای فیلم و سریال، تولید و ویرایش فایلدوستان، ل

حساب میاد. ای ایدئال برای شما بههای پنتیوم گزینههای سبک رو دارید، نسل حاضر پردازندهبازی
لطف ی پردازشی دارن، اما بههای سلرون دو هستههای پنتیوم هم مثل سری پردازندهCPU با اینکه

 .نسبت به خویشاوندان خودشون عملکرد بهتری دارن Hyper Threading وجود تکنولوژی

 10از   3                     بازی 
  10از  4            محتواتولید 
 10از  4          ایچند وظیفه 
 10از  10           ارزش خرید 
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 4تصویر 

 اینتل Core i3 سی پی یو های

رده و نسبتا های میاناگر قصد دارید قید سی پی یوهای نسبتا ضعیف رو بزنید و وارد بازار پردازنده
دلیل چهار ها بهCPU رسانی به شماست. اینی خدمتاینتل آماده Core i3 خوب بشید، سری

های ای بودن، توانایی انجام وظایفی مثل ویرایش تصویر، ساخت ویدیو، تماشای آنالین فیلمستهه
 .های معمولی رو دارنباکیفیت و اجرای بازی

 10از  5                    بازی 
 10از   5         تولید محتوا 
 10از  5        ایچند وظیفه 
 10از  7           ارزش خرید 
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 5تصویر 

 اینتل Core i5 پردازنده های

زمان و تولید و صورت همافزار بهاینتل قدرت باالیی در اجرای چند نرم Core i5 هایسی پی یو
های این CPU زنن. نسل آخری گیمینگ خوبی رو براتون رقم میو تجربهویرایش انواع محتوا دارن 

تری رو به ای قدیمی، عملکرد روانهسته 4های ی پردازشی دارن و نسبت به نمونههسته 6خانواده، 
 .کردن هم دارن اورکالک قابلیت Core i5 هایپردازنده K ذارن. سرینمایش می

 10از  7                    بازی 
 10از   7         تولید محتوا 
 10از   5       ایچند وظیفه 

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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 10از  7           ارزش خرید 

 
 6تصویر 

 اینتل Core i7 پردازنده های

تاپ یا کامپیوتر خیلی براتون مهمه و دوست دارید سیستمی داشته باشید که اگر سرعت پردازش لپ
بهترین  Core i7 یراحتی بربیاد، خانوادهبه 4Kهای بازیافزارهای سنگین و ی اجرای نرماز عهده

های پردازشی و َکش دلیل داشتن هستهبه Core i7 ی پیش روی شماست. سی پی یوهایگزینه
تر مراتب قویبه Core i5 ها استفاده از تکنولوژی هایپر تریدینگ، از سریبیشتر و در بعضی مدل

 .هستن

 10از  9                     بازی 
 10از  8           تولید محتوا 
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 10از  7         ایچند وظیفه 
 10از  5            ارزش خرید 

 
 7تصویر 

 اینتل Core i9 پردازنده های

افزارهای تدوین ویدیو، زمان با خروجی گرفتن از نرمبرهایی هستید که هماگه جزو اون دسته از کار
  .مناسب شماست Core i9 کنید، سی پی یوهای آنالین هم اجرا میبازی

     Cascade و Coffee Lake یهای اینتل بر اساس معماری به دو دستهی جدید پردازندهخانواده
Lake X ی پردازشی متصل بشه. تمامهسته 18ه تونه بتقسیم میشه که نوع دوم می CPUهای 
Core i9  کنناینتل از فناوری هایپرتریدینگ و قابلیت اورکالک پشتیبانی می. 

 10از  9                     بازی 



Intel انواع  یسهو مقا یداره؟ معرف یو یپ یچند نوع سCPU ینتلا یها 
 

 

9 

 

 10از  10          تولید محتوا 
 10از  10       ایچند وظیفه 
 10از  3            ارزش خرید 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 تلاین Core تفاوت پردازنده های سری

 ، غول های صنعت پردازش AMDو Intel یو هایپیمقایسه سی

 CPUچیست: کدام سی پی یو مناسب شماست؟ 

 راهنمای خرید سی پی یو

 کنه؟گذاری میهای خودش رو ناماینتل چطور پردازنده

 

 8تصویر 

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%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/cpu/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
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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 حرف آخر

ظارات شما از اون سیستم بستگی تاپ یا کامپیوتر، به نیازها و انتانتخاب مدل پردازنده برای لپ
، راهنمای شما در های اینتل CPU معرفی و مقایسه انواع داره. ما در این مقاله سعی کردیم با

ها ما رو شیم در بخش کامنتای جا مونده خوشحال میی مناسب باشیم. اگه نکتهانتخاب پردازنده
 .در جریان بذارید

 


