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 نرا مجله نت
 

 فرکانس پردازنده
 به چه معناست؟

فرکانس پردازنده یکی از معیارهای کلیدی برای تعیین 
قدرت پردازش اون محسوب میشه که اغلب اون رو 

گیرن. اما فرکانس میعنوان سرعت پردازنده در نظر به
کنه و چه پردازنده دقیقا به چه مفهومی اشاره می

تاثیری روی عملکرد کلی سیستم داره؟ در این مقاله 
 ها پاسخ بدیم.کنیم به این سوالسعی می

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

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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 ( در کامپیوتر یا لپ تاپ CPUنقش پردازنده ) 

 

 
 

و  ییالزمه نسبت به کارا ین. بنابراکنهیم یفاا یوترمعادل مغز رو در کامپ ینقش یمرکز  یپردازنده 
،  CPUهمون  یا central processing unit. یمداشته باش یکاف یعملکرد اون آگاه یدرست

کنه. یافزارها فراهم مشما رو با نرم یوترکنش )عملکرد متقابل( کامپکه امکان برهم یهافزار سخت
باز کردن  یبتونه درخواست شما رو برا یستمتا س کنهیجا ماطالعات رو جابه ی،مرکز  یپردازنده 

ا در بد( شم یا)خوب  یاز تجربه یبه انجام برسونه. بخش مهم یل،فا یرو ییراتتغ یجادا یاافزار نرم
. دو عامل یشهم یط رعتیبا چه س یندفرآ ینکه ا گردهیبرم ینلپ تاپ به ا یا یوترکار کردن با کامپ

مشخص، چقدر  یزمان یبازه یککه در  کننیم یینو فرکانس پردازنده تع یپردازش یهسته ها
 پردازش بشن. یوتردر کامپ توننیم یاطالعات با چه سرعت ینبشه و ا یافتدر  تونهیاطالعات م
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 Clock )ه در برابر فرکانس پردازند ( Processor Cores )های پردازشی هسته 
Speed ) 

 
و فرکانس  یپردازش یکه هسته ها یهحاصل سرعت یستم،طور که قبال اشاره شد سرعت پردازش سهمون

هدف مشترک رو دنبال  یکدارن، اما  یاجداگانه یفدو وظا ین. اگرچه اکننیپردازنده در اون کار م
 .یمدرک بهتر موضوع، بهتره هرکدوم رو بهتر بشناس ی. براکننیم

 ؟ی پردازشی چیستهسته

 



 فرکانس پردازنده به چه معناست؟
 

 

4 

 

( قرار  CPU)  یمرکز  یهستن که درون پردازنده  یمستقل یپردازش یواحدها ی،پردازش یهسته ها
 Clockتا در کنار فرکانس پردازنده )  گیرهیم یمحاسبات ییفهدستور رو از وظ یگرفتن. هسته پردازش

Speed یسرعت پردازش و اون رو در حافظهو به( اطالعات ر  ( موقتRAM ذخ )ن اطالعات یکنه. ا یره
 ی،چند هسته ا یها یستم. سیشنم یرهذخ یوهارد درا یرو یصورت دائمدر صورت درخواست شما به

 هاییلفا یرایشزمان با وهم ینکه. اکننیزمان فراهم مصورت همرو به یفهچند وظ یلامکان تکم
 یپردازش یها تهبه تعداد هس ید،رو باز کن اییگهافزار دنرم یا یدتماشا کن یدیوو یدبتون یمتن
 یفه) چند وظ ینگتسک یهم در مولت یپردازش یداره. در واقع تعداد هسته ها یبستگ تونیستمس
 اثرگذاره. ینسنگ یافزارهاو نرم هایباز  ی( و هم در اجرا یا

 ؟پردازنده چیستفرکانس 

 
و ترجمه کنه. زودتر  یافتدستورها رو در  تونهیم یعچقدر سر  CPU کنهیفرکانس پردازنده مشخص م

فرکانس  .یادبرب یشتریب یاز پس انجام کارها یوترکامپ کنهیکمک م یتدرنها یفانجام دادن وظا
 یتوسعه لیلکه د ینها یدبدون یدکه با یمهم ی. نکتهیشه( محاسبه م GHz)  یگاهرتزپردازنده با واحد گ

سخت بودن باال بردن سرعت فرکانس  یر،اخ یهادر سال یچند هسته ا یها یو یپ یس
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زودتر تموم  یدینانجام م یوترکه با کامپ ییسرعت باالتر باشه، کارها ینهاست. هرچقدر اپردازنده
رو به همراه  یستمبهتر از کار کردن با س یادر زمان و هم تجربه ییجوکه هم صرفه یامسئله یشه؛م

 یافتسرعت در »: یدجواب بد تونیدیم یست؟فرکانس پردازنده چ یدازتون پرس یداره. پس اگه کس
 .«یو یپ یدستورها توسط س یترجمه و

کنه شناخت بهتری از کمک می کنه؟گذاری مینامهای خودش رو اینتل چطور پردازنده یمقاله
 .پردازنده های اینتل پیدا کنید

 

 ؟های پردازشی بیشتر است یا سرعت فرکانس باالتر با تعداد هستهاولویت 

 
جا شما به یستمعملکرد س یرو یممستق یریو هم سرعت فرکانس، تاث یپردازش یهم تعداد هسته ها

 یوترکامپ یشهکم باعث م یپردازش یباال و تعداد هسته ها یفرکانس پردازنده  بی. مثال ترکیذارنم
 یپردازش ایافزار رو با سرعت باال و بدون دردسر اجرا کنه. اما اگه تعداد هسته هنرم یکشما بتونه 

زمان صورت همرو به یشتریب یافزارهانرم تونهیشما م یوترباشه، کامپ یینپا یو یپ یو فرکانس س یادز 

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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 کنهیکه مشخص م یوترهشما از کامپ ینوع استفاده ینکندتر از حالت اول اجرا کنه. بنابرا یو البته کم
 یدبا ید،کار کن ینافزار نه چندان سنگنرم چندزمان با هم ید. اگه عادت دار یدقرار بد یتکدوم رو در اولو

افزار مشخص نرم یا یباز  یککه معموال  یدر صورت .یدتوجه کن یشترب یپردازش یبه تعداد هسته ها
 .کنهیم یداپ یشتریب یتاهم یفرکانس پردازش یشه،اجرا م تونیستمس یرو

کنه کمک می Ryzen های سریدر پردازنده AMD ی سیستم نامگذاریراهنمای ساده یمقاله
 .پیدا کنید AMD شناخت بهتری از پردازنده های

 

 Clock Speedعمیق تر به نگاهی 

 
. کنهیو پردازش م یافتمختلف در  یافزارهارو از نرم یادیز  یدستورها یهدر هر ثان یوترپردازنده کامپ

 CPUکه  یدهرو نشون م هایییکل( تعداد سیشه م یریگاندازه یگاهرتزفرکانس پردازنده )که با واحد گ
 یگر داخلنوسان یک ط( که توس Pulse)  یه( درواقع ضربان Cycle)  یکل. سکنهیاجرا م یهدر هر ثان

. در یمرو درک کن CPUسرعت  کننیهستن که کمک م اییهپا یهاها بخش یکلهماهنگ شده. س

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/


 فرکانس پردازنده به چه معناست؟
 

 

7 

 

با  یا! پردازندهیشنموجود در پردازنده خاموش و روشن م توریسترانز  یلیاردهام یکل،طول هر س
 .کنهیرو اجرا م یکلس یلیاردم 3.2 یهدر هر ثان GHz 3.2فرکانس 

سیکل رو  هاها میلیونسرعت پردازنده های قدیمی با واحد مگاهرتز مشخص میشد؛ یعنی اون
 .کردندر هر ثانیه اجرا می

 

 و نسل های مختلف پردازنده CPUفرکانس 

 
 رسن؛یبه انجام م یکلس یکزمان در صورت همچند دستور مختلف به یکه گاه یدتوجه داشته باش

مختلف،  یها یو یپ یس کهییبشه. از اونجا یدگیرس یکلچند س یدستور، ط یکممکنه به  یا
با  ییها CPUبهتره فرکانس پردازنده رو فقط در  ن،رسونیمتفاوت به انجام م یشکلدستورها رو به

با فرکانس  یمیقد یو یپ یس یکنسل هستند. مثال ممکنه  یکبرند و  یککه از  یدکن یسههم مقا
هم  یلشداشته باشه؛ دل ترییفداره، عملکرد ضع ترییینپا یکه نمره یدیجد یباالتر از پردازنده

به دستورها  یشکل موثرتر ساخته شدن، به یدترجد یها یکه بر اساس معمار  ییها CPUکه  ینها
 .دنیم اسخپ
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ای که فرکانس باالتری داشته باشه های یک برند که از یک نسل هستن، پردازنده CPU بین
 .تر، عملکرد بهتری دارهای با فرکانس پایینزندهنسبت به پردا

 

 و تجربه ی گیمینگفرکانس 

 
 

بازار رو قبضه کنن،  یچند هسته ا یها CPU ینکهو قبل از ا یتک هسته ا یها یپدر دوران چ
 یر. تاثیشددو پردازش گر شناخته م ییسهمقا یمشخصه برا ترینیعنوان اصلفرکانس پردازنده به

( و  Game Engine)  یساز  یمشخص، به موتور باز  یباز  یک یدر اجرا یو یپ یفرکانس س
که  یااگه براتون مهمه پردازنده ینداره. بنابرا یها ساخته شده بستگبا اون یباز  هک ییابزارها

. یدوجو کنطور مشخص در وب جسترو روان اجرا کنه، حتما اون رو به یخاص یباز  یدانتخابش کرد
محسوب  یخوب یارخانواده، مع یک یها CPUعملکرد  ییسهمقا یبرا Clock Speedاما در کل 

 .یشهم
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 :ی بیشتربرای مطالعه

 

 Intelچند نوع سی پی یو داره؟ معرفی و مقایسه انواع CPU های اینتل 

 غول های صنعت پردازش AMD و elInt های CPU مقایسه

 به چه معناست؟ )CPU (لیتوگرافی پردازنده

 بخش اول –چگونه کار می کند  )CPU (یک پردازنده

 بخش دوم –چگونه کار می کند  )CPU (یک پردازنده
 

 حرف آخر

پاسخی کوتاه بدیم و تاثیر اون رو بر  فرکانس پردازنده چیست؟ در این مقاله تالش کردیم به سوال
ی شما از اجرای یک بازی تونه تجربهعملکرد سیستم توضیح بدیم. فرکانس باالی سی پی یو می

تبدیل  CPU ی دوشتر همراه کنه. اما این ویژگی، نباید به تنها معیار مقایسهخاص رو با لذتی بی
تون داشته، اون رو در بخش بشه. اگه تغییر فرکانس پردازنده تاثیر مشخصی در عملکرد سیستم

 .کامنت با ما در میون بذارید

https://netran.net/mag/different-types-of-intel-cpus/
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%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/
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/

