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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران مجله نت
 

؛  یلموبا یپردازنده گوش یمعرف
مدل  قوی ترینبرندها ،  ینبهتر 

 ها
 

موبایل ،  ترین قطعهعنوان مهمپردازنده گوشی به
کنه؛ پس الزمه پیش سطح دستگاه شما رو تعیین می

گوشی، اون رو کامل بشناسید. در از انتخاب مدل 
کنیم ضمن توضیح کارکرد چیپ این مقاله تالش می

ترین برندهای سی پی یو گوشی رو به موبایل ، بزرگ
در پایان هم رده بندی قوی ترین شما معرفی کنیم. 

 و تقدیم شما خواهیم کرد. پردازنده های موبایل ر

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله
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کنه؛ پس الزمه ترین قطعه موبایل ، سطح دستگاه شما رو تعیین میعنوان مهمپردازنده گوشی به
کنیم ضمن توضیح پیش از انتخاب مدل گوشی، اون رو کامل بشناسید. در این مقاله تالش می

 کارکرد چیپ موبایل ، بزرگترین برندهای سی پی یو گوشی رو به شما معرفی کنیم. در پایان هم رده
 بندی قوی ترین پردازنده های موبایل رو تقدیم شما خواهیم کرد. 

 

 چیست ؟ چیپست موبایل

 
قبل از پاسخ دادن به پرسش کلیدی پردازنده گوشی چیست ؟ باید چیپست موبایل رو بشناسیم. 

چیپست یا چیپ مدار مجتمعی هست که همه یا اکثر قطعات کامپیوتر یا سیستم های الکترونیکی 
شامل پردازنده مرکزی )که با عنوان تراشه هم شناخته میشه(  چیپکنه. نقطه گردآوری میرو در یک 

 (CPU )حافظه ،  (RAM  )سازی ثانویه میشه. ، پورت های ورودی و خروجی و حافظه ذخیره
البته قطعات هم روی چیپست وجود دارن.  ( GPU)  معموال اجزایی مثل مودم و پردازنده گرافیکی

 بگیرن.ای هم هستن که بسته به نوع چیپ ممکنه روی اون قرار دیگه

اساس کارکردشون جدا  ساختار کلی تراشه در تضاد با مادربرد کامپیوتر طراحی شده که قطعات رو بر
که مادربرد تجهیزات  حالی درکنه. یک مدار رابط مرکزی به هم متصل میها رو از طریق و اون

ی این قطعات رو در یک مدار کنه، چیپست همهرو به هم مرتبط میو قابل تعویض جداشدنی 
طور معمول یک پردازنده مرکزی ، پردازنده گرافیکی ، رم و تراشه به رسونه.مجتمع به یکپارچگی می



 مدل ها قوی ترینبرندها ،  ین؛ بهتر  یلموبا یپردازنده گوش یمعرف
 

 

3 

 

صورت قطعات ؛ اما مادربرد این ماژول ها رو بهگرد هم میارهحافظه ذخیره سازی رو در یک مدار 
 کهی این توضیحات به این دلیل ارائه شدن همه کنه.توسعه به هم وصل میه یا کارت های جداگان

دلیل اهمیت  نه مادربرد.؛ ( سر و کار داریم SoC در دنیای گوشی های هوشمند ما با چیپست )
 پاسخ دادن به سوال چیپست گوشی چیست ؟ هم دقیقا همین مسئله است.

 

به  System on a Chipمخفف که در پایان عنوان بعضی تراشه ها دیده میشه،  SoCعبارت 
 ست.امعنی سامانه روی یک تراشه 

 

 پردازنده گوشی چیست ؟

 
برای پاسخ به سوال سی پی یو گوشی چیست ؟ بهتره این قطعه رو با پردازنده کامپیوتر مقایسه 

کنیم تا مورد نوع پردازنده هاشون صحبت میبرخالف کامپیوتر و لپ تاپ که ما بیشتر در کنیم. 
انجام  گوشی های مختلف بیشتر براساس چیپستمقایسه ی دستگاه در دنیای موبایل مادربرد،

آشنایی  موبایل CPU انواع شما هم احتماال با چیپ های موبایل بیشتر از .اونگیره تا پردازنده می
 داشته باشید.
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مسئولیت اجرای دستورها رو بر عهده داره.  کهه کیمداری الکترونیپردازنده مرکزی یا سی پی یو ، 
پردازنده مرکزی محاسبات پایه، منطقی و نظارتی رو انجام میده و عملیات ورودی و خروجی 

قطعات  کامال در مقابل شکل کار CPUنوع فعالیت کنه. شده توسط فرمان رو اجرا میمشخص
ها از نظر فرم و با اینکه پردازنده در طول سال گیره.رم یا پردازنده گرافیکی قرار می خارجی مثل

 نخورده باقی مونده.طراحی تغییر کرده، اما کارکرد اساسی اون تقریبا دست

؛ اما یک تفاوت ظاهرا کامپیوتر نداره CPUخاصی با  فرق کارکردپردازنده گوشی از نظر ساختار و 
کنه. پردازنده های گوشی و کامپیوتر، هردو موقع فعالیت و رو از هم متمایز میاین قطعات ساده 

اگه سی پی یو گوشی با کنن. های سنگین گرمای زیادی تولید میخصوص تحت فشار پردازشبه
همون سرعت پردازنده های کامپیوتر کار کنه، گرمای تولید شده میتونه گوشی رو کامال ذوب کنه. 

کنن یا کاهش میدن تا رو محدود می سرعت این قطعه های پردازنده گوشی ،دهندهبنابراین توسعه
کنه، سرعتش پایین برای همین هم هست که وقتی گوشی شما داغ میاز این اتفاق جلوگیری کنن. 
 میاد و اصطالحا کند میشه.

 بهترین برندهای پردازنده موبایل
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کنه و به چیپست های موبایل برتری کوالکام رو تایید می یمقایسهدر دنیای گوشی های هوشمند ، 
البته حاال چند ساله اکثر پرچمدارهای اندرویدی به تراشه های این کمپانی مجهز میشن. همین دلیل 

یک سال از روزی که مدیاتک تونست با پیشی گرفتن از کوالکام به پرفروش ترین برند پردازنده 
برند  6میشن،  2021ی دوم سال ین آمارها که مربوط به سه ماههگذره. آخر می ،بشهتبدیل گوشی 

 کنن:برتر تولید چیپ موبایل رو به این ترتیب معرفی می

درصد(،  15درصد(، اپل ) 32درصد از بازار تراشه های موبایل(، کوالکام ) 38مدیاتک )با کسب 
 .درصد( 3درصد(، هواوی ) 5درصد(، یونیساک ) 7سامسونگ )

 

 ( Mediatekمدیاتک ) 

 
تاسیس و در همون سال مستقل شد.  UMCی شرکت عنوان زیرمجموعهبه 1997مدیاتک در سال 

پلیر و تلویزیون  DVDاین شرکت تایوانی کارش رو با طراحی تراشه برای درایوهای نوری و بعدتر 
هفت سال بعد  اندازی کرد.راهای رو برای تولید قطعات موبایل واحد جداگانه 2004در سال آغاز و 
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میلیون  500کرد، به ای که مدیاتک برای تولید چیپ موبایل دریافت میهای ساالنهتعداد سفارش
این کمپانی روی طراحی مسئله در کنار رشد سریع بازار گوشی های هوشمند باعث شد  اینرسید که 

 .تمرکز بکنهو ساخت پردازنده گوشی 

دارهای اندروید رو نشانه کم پرچمگذاشت و کمقدم چیپ های میان رده مدیاتک ابتدا به بازار 
با تولید  2014این شرکت در سال . تا حاال مدعی تولید انواع پردازنده گوشی موبایل باشه گرفت

اما میلیون چیپ رو به فروش برسونه.  700مدل گوشی، موفق شد  1500پردازنده برای بیش از 
خودشون رو ها ضمن حفظ بازار سی پی یو های میان رده ، باعث شده اون هارویکرد جالب تایوانی

 ی رقابت با غول بزرگ این بازار یعنی کوالکام کنن.آماده

 

هاست که باعث میشه در مشکل اصلی چیپ های مدیاتک ضعف پردازنده های گرافیکی اون
 داشته باشن.تری اجرای بازی های سنگین نسبت به محصوالت کوالکام عملکرد ضعیف

 

 سری های مختلف پردازنده های مدیاتک
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ساخته شدن و به پردازنده گرافیکی مجهز  ARMv5نسل اول چیپ های مدیاتک برپایه معماری 
هم تونست کیفیت  Mediatekقدرتمند موبایل،  CPUزمان با نیاز بازار به تولید همنبودن. 

ختلف پردازنده های ممیشه سری پردازش از نظر قدرت ،کل درمحصوالت خودش رو ارتقا بده. 
  بندی کرد:دسته از ضعیف به قوی گوشی این شرکت رو به ترتیب زیر

که بین  Helio Xسری که اولین خانواده از چیپ های مدیاتک برای موبایل بودن؛  MTسری 
سری خط تولید بودن؛  در 2020تا  2018که از سال  Helio Aتولید شدن؛ سری  2017تا  2014های سال

Helio P  سری نصب شدن؛  موبایلروی خیلی از مدل های  2020تا  2015که از سالHelio G  که
و سری  تازنآغاز کردن و همچنان با قدرت در بازار گوشی های میان رده می 2019کارشون رو از سال 

Dimensity  این عرصه رو به چالش برندهای بزرگ  محصوالت به بازار اومدن تا 2020که از سال
 بکشن.

 

بارها  2021بهترین گوشی های میان رده احتماال اسم مدیاتک رو در فهرست مشخصات 
 .رهنمایی در این بازاشرکت تایوانی متخصص قدرتاین مشاهده کردید. 

 

 ( Qualcomm)  کوالکام

 

https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
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حق ثبت )  پتنت خاطر در اختیار داشتن چندیندر آمریکا تاسیس شده و به 1985کوالکام در سال 
دها در یکی از تاثیرگذارترین برنهای ارتباطی، های موبایل و تکنولوژیمهم در حوزه شبکه (اختراع

ای بود که در این شرکت در ابتدا مرکز تحقیق و توسعه حساب میاد.بازار گوشی های هوشمند به
در  برند اول کنونی پردازنده گوشیی بسیار زیاد هزینه کرد.همکاری می نظامیهای دولتی و پروژه
، این شرکت رو طی چند سال به مرز ورشکستگی 1990ی ی شبکه های موبایل در دههتوسعهی زمینه

. ی ارتباطات رو در میدان نگه داشتنبع مختلف، غول عرصهرسوند؛ اما جذب سرمایه از چند م
های خودش رو گیری نوآوریثبات الزم برای پیی جدید، کوالکام پیش از ورود به هزاره بنابراین

 دست آورده بود.به

 6300به  2000کارمند داشت، تعداد کارکنان خودش رو در سال  8مجموعا  1986کوالکام که در سال 
با گسترش رشد نفر رسوند و روند رو به رشد درآمدزایی خودش رو با سرعت و قدرت ادامه داد. 

این ای بدون جایگزین در به مهره Qualcommی قبل، استفاده از گوشی های هوشمند در دهه
های زیادی رو به تصاحب این العاده زیاد کوالکام در بازار موبایل شرکتتاثیر فوقبدل شد.  صنعت

هادی و الکترونیک آمریکا یعنی ترین مشتری کوالکام، غول صنایع نیمهبرند وسوسه کرد. جدی
این میلیارد دالری قصد خرید  117ی پیشنهاد با ارائه 2017( بود که در سال  Broadcomبرودکام ) 

، خاطر نگرانی در مورد امنیت ملی()به به این موضوع کمپانی رو داشت که با ورود دونالد ترامپ
 این اتفاق هرگز رخ نداد.

و برودکام بر سر استفاده از پتنت  های زیادی مثل اپل، نوکیابا شرکت Qualcommهای اخیر در سال
با این حال این برند همچنان به تولید های ارتباطی به مشکل خورده و کارش به دادگاه رسیده. 

ادامه میده و باال رفتن سهم فروش مدیاتک، تاثیری در  برای برندهای معتبر پردازنده موبایل رده باال
 جا نمیذاره.به ترین محصولقویمبنی بر تولید  هاشسیاست

 

هست که به هدف همیشگی  COMMunicationsو  QUALityاسم کوالکام ترکیبی از دو عبارت 
 این برند به باال بردن سطح کیفیت ارتباطات اشاره داره.
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 سری های مختلف پردازنده های کوالکام

 
دار محسوب میشه؛ اما های پرچمکوالکام انتخاب اول سازنده های گوشی های اندرویدی برای مدل

نگاهی به بازار موبایل های متوسط به باال هم داره. این شرکت با تولید پردازنده های میان رده نیم
 Adrenoتولید پردازنده گرافیکی پرقدرت  Mediatekنسبت به  Qualcommهای مهم یکی از برتری

های موبایل برای زندهبه همین دلیل سا هست که فقط در تراشه های این شرکت دیده میشن.
کوالکام چیپست های تولیدی خودش رو  میرن. این برندهمیشه سراغ  بهترین گوشی گیمینگتولید 

در کنه که احتماال اسمش رو بارها ( به بازار عرضه می Snapdragon با برند اسنپ دراگون )
در ادامه به سری های مختلف  ،هر صورتبه های باکیفیت مشاهده کردین.مشخصات گوشی

 کنیم.پردازنده گوشی که توسط کوالکام تولید شدن، اشاره می

 

 AMDکارت گرافیک های اختصاصی شرکت  Radeonی ریختههمشکل به Adrenoعبارت 
تولید پردازنده های گرافیکی آدرنو رو  2009واقع کوالکام پیش از اینکه در سال  درهست. 

 کرد.در این زمینه همکاری می AMDطور کامل در دست بگیره، با برند به

 

https://netran.net/mag/best-gaming-smartphones-2021/
https://netran.net/mag/best-gaming-smartphones-2021/
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هستن. خیلی از گوشی  Snapdragon 8ی عضو خانواده Qualcommقوی ترین چیپست های 
به این پردازنده های  OnePlusشیائومی و محصوالت  Miسامسونگ، سری  Galaxy Sهای 
که توسط  8آخرین پردازنده گوشی از سری اسنپ دراگون دار کوالکام مجهز شدن و میشن. پرچم

 ، Samsung Galaxy S21 مدل هایی مثلهست که  Snapdragon 888 5Gکوالکام عرضه شده، 
Xiaomi Redmi K40 Pro  ،Sony Xperia 5 III  ،Asus Zenfone 8  ،Huawei P50 Pro  و

OnePlus 9 Pro .زودی شاهد ورود انواع موبایل با تراشهالبته به به اون مجهز شدنSnapdragon 
888+ 5G .به بازار خواهیم بود 

هستن که  2و  4، 6، 7ترتیب از قوی به ضعیف سری ی پردازنده های کوالکام بههای دیگهسری
طور کامل متوقف شده و بعضی دیگه همچنان روی مدل های گوشی ها بهتولید بعضی از اون

به اون دقت کنید، توجه  Qualcommای که باید در انتخاب چیپ های نکتهمختلف دیده میشن. 
از  Snapdragon 780Gمثال پردازنده سم مدل هست که قدرت اون رو نشون میده. به دو رقم آخر ا

قدرتمندتره و حتی پردازنده  845از اسنپ دراگون  690عملکرد بهتری داره؛ یا چیپست  860چیپ 
 هم قوی تر ظاهر شده. 835که از اسنپ دراگون  480

 

 برندهای دیگر سازنده پردازنده گوشی
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ترین سازنده های چیپ موبایل قرار از مدیاتک و کوالکام در رده سوم بزرگدر حال حاضر اپل بعد 
کنه که این چیپست ها طراحی می Bionicاین شرکت پردازنده های خودش رو با عنوان داره. 

ها تونن از اونهای اندرویدی نمیتولید میشن و گوشی ها و تبلت Apple دستگاه هایمخصوص 
حساب میان و یونیک جزو قوی ترین پردازنده های گوشی موبایل بهتراشه های ب استفاده کنن.

 ها رو دارن.چیپ های معدودی توان رقابت با اون

 درصد رسیده؛ با این 7سهم سامسونگ از بازار پردازنده گوشی ظرف کمتر از دو سال نصف شده و به 
ای غول کرهحال قدرت این چیپ ها که با عنوان اگزینوس شناخته میشن، در حال افزایش هست. 

کرد، اما حاال مجهز می Exynosدار خودش رو به پردازنده های در ابتدا فقط گوشی های پرچم
گوشی های  استفاده از این چیپست ها در محصوالت میان رده این شرکت هم مرسوم شده.

 کنن.هم از این قاعده پیروی می 2021پرچمدار سامسونگ 

شناخته میشد یکی دیگه از شرکت هم مهم  Spreadtrum( که قبال با عنوان  UNISOCیونیساک ) 
رده پایین شهرت  انواع سی پی یو موبایل ساختبازار چیپ موبایل هست. این شرکت چینی به 

رو  ZTEی مثل سامسونگ، نوکیا، موتوروال و های بزرگداره و قیمت پایین محصوالتش حتی شرکت
 کنه.موبایل های ارزون قیمت وسوسه می تولید به استفاده از این چیپ ها برای

کنه و های آمریکا روزهای سختی رو تجربه میتحریم تاثیر بر کسی پوشیده نیست که هواوی تحت
بخش مهمی از بازار ی این شرکت عنوان زیرمجموعهبه هم HiSilicon. زنهپا میوتنها برای بقا دست

با وجود  با این حال، رو شده.رو از دست داده و با افت فروش پردازنده های تولیدی خودش روبه
متوقف کنه، اما هنوز بعضی از  کامل طوربه پردازنده گوشی رواینکه قرار بود های سیلیکون تولید 

 کنن.استفاده می Kirinمحصوالت جدید هواوی از سی پی یوهای این شرکت یعنی 
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 قوی ترین پردازنده های گوشی

 
اساس چندین تست و بنچمارک مختلف شکل  که بر Nano Reviewطبق آخرین رده بندی سایت 

پردازنده های موبایل  یمقایسه یادتون باشه .معرفی شدن ترتیب زیربهچیپ برتر موبایل  10گرفته، 
 .یهقبل از انتخاب و خرید گوشی کامال ضرور 

1. A14 Bionic مگاهرتز،  3100هسته ای، فرکانس  6 - اپلApple GPU 
2. Snapdragon 888 2840، 8 - کوالکام ،Adreno 660 
3. Exynos 2100 2900، 8 - سامسونگ ،Mali-G78 MP14 
4. Kirin 9000 3130، 8 - های سیلیکون ،Mali-G78 MP24 
5. A13 Bionic  2660، 6 –اپل ،Apple A13 Bionic GPU 
6. Exynos 1080  2800، 8 –سامسونگ ،Mali-G78 MP10 
7. Snapdragon 870  3200، 8 –کوالکام ،Adreni 650 
8. Kirin 9000E - 8 ،3130 ،Mali-G78 MP22 
9. Snapdragon 865 Plus – 8 ،3100 ،Adreno 650 
10. Snapdragon 865 – 8 ،2840 ،Adreno 650 

ترین تولیدکننده پردازنده گوشی عنوان بزرگاین رتبه بندی اینه که مدیاتک بهمورد ی جالب در نکته
در  Dimensity 1200یعنی  Meditekترین چیپست قویچیپ برتر نداره.  10ای در بین ، هیچ نماینده

 ی یازدهم این جدول قرار داره.رده
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 :ری بیشتبرای مطالعه

 : بهترین دوربین گوشی 2021معرفی بهترین گوشی های موبایل برای عکاسی سال 

 

 حرف آخر

ی حیاتی ی پردازنده گوشی رو به شما توضیح بدیم تا این قطعهدر این مطلب تالش کردیم وظیفه
سال  هرآوری در حال پیشرفت هستن و چیپ های موبایل با سرعت سرسامرو بهتر بشناسید. 

دارید، حتما به آخرین امکانات  رو دارتر از قبل ظاهر میشن؛ بنابراین اگه قصد خرید گوشی پرچمقوی
پردازنده های کوالکام و مدیاتک توسط برندهای مختلف های ارائه شده توجه کنید. و تکنولوژی

 کنن.هیچ عنوان انتخاب شما رو محدود نمیگیرن و بهمورد استفاده قرار می

 

 سواالت متداول

 آیا تا حاال گوشی اندرویدی با پردازنده اپل ساخته شده؟

 تقریبا غیرممکنه این محصول ساخته بشه!خیر. 

 سازه؟قوی ترین پردازنده گوشی اندرویدی رو کدوم شرکت می

به همین دلیل به های اخیر کوالکام در این زمینه عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشته و در سال
 دار تبدیل شده.ی موبایل در تولید گوشی های پرچمهای سازندهانتخاب اول شرکت

 بهترین پردازنده برای گوشی های میان رده کدومه؟

شون کنه که اکثرا نسبت به قیمتمحصوالت متعددی رو برای تصاحب این بازار تولید میمدیاتک 
 عملکرد خیلی خوبی دارن.

 بازی های سنگین رو اجرا کرد؟ UNISOCپردازنده های  باآیا میشه 

قیمت هست و نمیشه از محصوالتش توقع اجرای ارزوناین برند متخصص تولید پردازنده های 
 بازی های سنگین رو داشت.
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