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 1intel تصویر

دارند که بطور رقابتی محصوالت خود را تولید و دو کمپانی بزرگ در حوزه ی پردازنده های کامپیوتری وجود 

 امروزه می شهناسی..   AMD و INTEL عرضهه می کنند. محصهوالت این دو کمپانی را در بازار به نامهای  
 رب کدامیک گفت توان نمی قطع طور به که کرده پیشههرفت قدری به ها پردازنده این سههاخت تکنولوژی
 .دارد برتری دیگری

هایی هسهههتند که در جای خود کام  و همچنین دارای ن اع ضههه فی در م ایسهههه با   هرکدام دارای ویژگی

را  INTEL دیگر ای عده و AMD  یکدیگرند. همین عام  باعث شههده تا عده ای از کاربران پردازنده های
 انتخاب کنند.

CPU نولوژی تک کفش در پا ، کمپانی دو این باالی رقابت ولی شدند می عرضه بیتی 32 زیادی مدت تا  ها
 بیتی روانه بازار شدند. 64های روز کرد و پردازنده های 

AMD  بیتی 64 های پردازنده ه. اینت  تا کشید طول ماهی چند. بود جدید فصه   این ی کننده شهروع 

 هسته دو از نشهان  را عنوان این اشهتااه  به ها خیلی. گرفت نام core2 که هایی پردازنده. کند م رفی را خود

 می اینت  های CPU جدید نسهه  این به Core2 پردازنده می دانند ولی واق یت اینطور نیسههت. بودن ای
 .کرد خواهی. اشاره آن خانواده از عضو چند به ادامه در که گویند
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 انواع  پردازشگرها  1 جدول

Core2 Solo 
  

 و همچنین...

Core i3 

Core2 Duo Core i5 

Core2 Quad Core i7 

   

Core2 Solo 

 

 2Core2 Solo تصویر

در لپ تاپ ها عرضه شدند. این مدل پردازنده در دو  2007این مدل پردازنده ها قدیمی هسهتند. در سهال   

ول ا ت سهی. بندی می شهوند که تفاوت کلی آنها در اندازه ی هسته آنهاست . نوع   penryn و merom مدل
 ها امروزه مورد استفاده ای ندارند. CPU نانومتری . این مدل 45نانومتری و نوع دوم  65

Core2 Duo 

   

 3Core2 Duo تصویر
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 ژانویه در شههرکت این الاته. هسههتند اینت  Core2 اینها اولین پردازنده های دوهسههته ای با تکنولوژی

 Core2 م رفی کرده بود ولی Core Duo پردازنهده ههای دوهسهههتهه ای خود را با عنوان    اولین  2006

Dua .اولین پردازنده های نس  جدید دو هسته ای به حساب می آید 

 نانومتتری 45 و 65 های اندازه همان در و penrym و  memrom این پردازنده ها در لپ تاپ ها در دو نام
 .در داشتن دو هسته و انجام همزمان دو محاساه بطور موازی است آنها تفاوت تنها. شدند عرضه

 

 4Core2 Duo تصویر

نانومتری  65شاهد حضور اولین پردازنده های چهار هسته ای اینت  بود . این پردازنده های  2007ژانویه 
در لپ تاپ ها ه. بکار  2008در آگوست برای خیلی ها شگفت انگیز به حساب آمد. یک سال و نی. ب د ی نی 

 همزمان را عم  چهار محاساات نظر از ها پردازنده این.  penryn نانومتری با کد 45گرفته شد. پردازنده ی 
 زا ه. چیزی ولی نیست پردازش سرعت شدن برابر چهار ی اندازه به واقع در عم  این. کردند می بررسی
 .ندارد ک. برابر چهار سرعت

 هب منحصر تکنولوژی سه از آنها ساخت در شود می گفته که رسی. می ها CPU ادامه به نس  دیگری ازدر  
 .اند داده افزایش را آنها های قابلیت که شده گرفته کمک فرد

 های تکنولوژی با کمی تا است الزم کنی. صحات اینت  جدید نس  های  CPU قا  از آن که در مورد
 این نوع پردازنده آشنا شوی.. ساخت در رفته بکار جدید
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Hyper-Threading : 

این تکنولوژی خاص پردازنده را قادر می سههازد تا همزمان دو پردازش را با هر هسههته ی خود انجام دهد. 
یک پردازش واق ی و یک پردازش مجازی. ی نی با اسهتفاده از این تکنولوژی شما به ازای هر یک هسته ، از  

 .بهره مندیدظرفیت دو هسته 

SD Graphic : 

این تکنولوژی اختصاصاً برای همسویی با کارتهای گرافیک مدرن و قدرتمند امروزی در نظر گرفته شده 
است. با استفاده از این تکنولوژی پردازش تصاویر بهاود یافته و تصاویر با کیفیت باالتری نشان داده می 

 .شود

Turbo Boost : 

موارد بکار گرفته شهده در پردازنده های نسه  جدید اینت  است. عملکردش کام ً   این تکنولوژی از دیگر 
اتوماتیک بوده و هر زمان که نیاز به پردازش بیشهتری باشهد این سهیسهت. به کار گرفته می شود تا فرکان      

 .پردازنده را در حد باالیی افزایش دهد

زنده ی دیگر از محصههوالت جدید اینت  می حال که با این سههه تکنولوژی آشههنا شههدی. به م رفی چند پردا 
 .پردازی.

 Core i3 

 
 

 5core i3 تصویر
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م رفی شدند برخ ف تصور عده ای که به اشتااه آنها را سه هسته ای  2010این پردازنده ها که در سهال  
نانومتری عرضههه و مجهز به تکنولوژی  32می نامند ، از خانواده ی دو هسهته ای ها هسههتند که در اندازه ی  

 نانومتری 22  آمدند، بازارها به Ivy Bridge با نام 2012های جدید شده اند. جدیدترین نوع آنها که در سال 

 مگابایت 3 ، ها  CPU مدل این cache ظرفیت. آیند می حساب به نظیر بی خود نوع در که شهدند  سهاخته 
 .قالی ، ظرفیت مناسای است انواع با م ایسه در که باشد می

 

Core i5 

 

 6core i5 تصویر

که در  Core i5 شهاید جالب باشهد که بدانید این نوع پردازنده ه. دو هسهته ای می باشد. اولین مدلهای   

 شههناسههایی کد چند در ها CPU عرضههه شههدند. این 2010نانومتری هسههتند در ژانویه  22و  32اندازه های 
مختلف نامگذاری شهده اند که ف   یک مدل از آنها چهار هسته ای است. به گفته سازندگان این چهارهسته  

 Core عرضهه شهده است. بطور کلی پردازنده های موجود   2012نانومتری در ژوئن  22 1ای مدرن ، هازول

i5 حافظه دارای cache 6MB می باشند که نسات به نوع قا  دوبرابر شده اند. 
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Core i7 

 

 7core i7 تصویر

آنها را به یک موجود دسههت نیافتنی در  cache 12MB سههرعت این پردازنده ها بسههیار باالسههت. حافظه
هسههته ای شههناخته می  4عرصههه رقابت تادی  کرده اسههت. این هول های کوچک که در ت سههی. بندی ها ، 

نانومتری عرضهه می شهوند ولی تکنولوژی ساخت آنها پیشرفت قاب  توجهی    22و  32شهوند در اندازه های  
پردازش را  8هسهته ی مجازی می باشند ی نی   4هسهته ی ح ی ی و   4کرده اسهت. این نوع پردازنده دارای  

بطور همزمان و با سهرعت بسهیار باال انجام می دهند. همین ویژگی شاید در نظر کسانی که با کامپیوتر خود   
سنگین یا بازیهای سنگین انجام می دهند مطاوع باشد چرا که حافظه کش ، پردازش سریع با هسته  کارهای

 که مدرنی تکنولوژی و باال کاری فرکان  ، RAM های ح ی ی و مجازی ، کانالهای زیاد و پهن با حافظه
 .ادی  کرده استت سیستمی هر برای آل ایده پردازنده یک به را آنها ، شده گرفته بکار آنها ساخت در
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