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 ای؟ راهنمای انتخاب پردازنده مناسبای یا چهار هستهی دو هستهپردازنده

 ای؟ ای با چهار هستهدو هسته انتخاب پردازنده مناسب

 تر است؟کدام برای چه کاربردی مناسب
 آیا تعداد هسته بیشتر همیشه بهتر است؟ 

ای و  ای، هشت هستهای، دو هستهزاران بار با اصطالحات چهار هستهتاپ هستید، احتمااًل ه اگر در حال خرید لپ
 .ایدغیره مواجه شده

 یک برای من بهتر است؟ و این چه معنایی دارد؟کند این است که کداماولین موردی که به ذهن شما خطور می
تاپ یا رایانه خریداری  ، یک لپ افزاری، برنامه یا کارهایی که در نظر داریدنگران این نباشید که آیا برای هر نرم

 .ای مناسب است  کنید، چه پردازندهمی 
یک برای شما بهتر است. قبل از اینکه به آن بپردازیم، چند اصطالح اساسی وجود ما به شما خواهیم گفت کدام 

 .ها را مرور کنیمدارد که باید آن

 پردازنده 

cpu اهمیت باالیی دارد انتخاب پردازنده مناسب . به همین خاطر تاپ یا کامپیوتر استیا پردازنده جزء اصلی لپ. 
دهید باید از طریق  تاپ انجام میکند. هر کاری که در لپهای شمارا اجرا میهای برنامهمحاسبات و دستورالعمل

 .پردازنده انجام شود 
های  کنید، یک مقاله بنویسید و غیره. هرچه سرعت آن بیشتر باشد، برنامهیک فایل را بازکنید، یک ویدیو پخش

 .کنندتر عمل میشما سریع
 .درستی اجرا شوندای نیاز دارند تا بهشدهخاص و مشخص CPU سرعتافزارها بهنرمبعضی از 

 .شود اگر سرعت موردنیاز برنامه قادر به تأمین نباشد برنامه شما با کندی اجرا می
 .زمان اجرا کنیدتری را همهای بیشتر و پیچیدهتوانید برنامهشما بیشتر باشد می CPU هرچه سرعت

 هسته 

 .در هسته های آنها را بدانید . هسته زیرمجموعه پردازنده شماست انتخاب پردازنده مناسب ت که برایبهتر اس
 .هسته است 2ای دارای ای دارای چهار هسته است و یک پردازنده دو هستهچهار هسته cpu پردازنده یا
 .تندهای شما هس ها و محاسبات در پشت برنامهها مسئول اجرای دستورالعملاین هسته
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 .تر کار کنندهای شما سریعهای بیشتری داشته باشید، ممکن است برنامههر چه هسته
 .تر حل کنیدتوانید یک مسئله را سریعدقیقًا مانند مغز، هر چه مغز بیشتری داشته باشید می

 .کنندها از داشتن هسته بیشتر استفاده میاما فقط تعداد مشخصی از برنامه
 .شود، بستگی دارندگیری میساعت« که در گیگاهرتز اندازهبقیه فقط به« سرعت 

 ای، کدام پردازنده مناسب است؟ ای در مقابل دو هستهپردازنده چهار هسته

 .کنیدهایی را اجرا میانتخاب و مقایسه هسته های پردازنده مناسب بستگی به این دارد که چه نوع برنامه
 .دهد تا مشکل را به »چند قسمت« تقسیم کنیدهای شما به شما امکان می اگر برنامه

 .شودهای درگیر نیز بیشتر میدر این صورت تعداد هسته
زمان اجرا کنید بدون اینکه کامپیوتر شما  ها را همدهد بسیاری از برنامهن میتعداد بیشتر هسته نیز به شما امکا

 .خیلی کند باشد
زمان یک فایل را تایپ ای در هنگام تماشای فیلم فکر کنید، باکسی ارتباط برقرار کنید و همبه انجام یک بازی رایانه

 .کنید
 .ای انجام دهیدا چهار هستهای یتوانید این کار را با یک پردازنده دو هستهشما می

زمان به  تواند در یکای عملکرد بهتری داشته باشد زیرا هر وظیفه میاما ممکن است با یک پردازنده چهار هسته
 .یک هسته اختصاص یابد

  ها در داشتن بیش ازافزارهای پایه و اساسی تفاوت زیادی در عملکرد آنحال، برای اکثر کارهای روزانه و نرمبااین
 .دو هسته وجود نخواهد داشت

جای دو ای بههای پایه استفاده کنید سودی در خرید پردازنده چهار هستهجز برنامهای بهاگر قصد ندارید برنامه
 .ای وجود نداردهسته

 تر؟سرعت پردازنده سریعهای بیشتری احتیاج دارم یا بهآیا به هسته

ی است، اگر برنامه شما از قبل برای استفاده بیش از یک هسته  سوال خیلی خوب انتخاب پردازنده مناسب برای
 !شده است، احتمااًل به فکر افزایش تعداد هسته هستیدتنظیم 

 .اندنشدههسته تنظیم 4ها برای استفاده از بیش از اما درواقع، این درست نیست. در حقیقت، امروزه بیشتر برنامه
 .گیرندهای چندگانه بهره نمیافزارها از هستهبرد؟ درواقع، همه نرممی های اضافی بهرهافزار از هستهکدام نرم

طور  کنند و اگر این کار را انجام دهند همانها از تعداد هسته بیشتر استفاده میدر حقیقت تعداد بسیار کمی از آن
 .که خواهید دید، فقط در برخی موارد است نه همیشه 

های رایانه شما  افزاری که از تمام هستهارزان یا بد باشند، ساختن یک نرمافزارها  گونه نیست که این نرماین
 .پذیر نیستکند بسیار دشوار است و در برخی موارد امکان استفاده می
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 افزارهای پایه و روزانه مناسب برای نرمانتخاب پردازنده 

شای فیلم، چت کردن و کنفرانس طور که قباًل ذکر شد، وظایف اساسی مانند نوشتن متن، مرور وب، تماهمان
 .کندای استفاده نمیهای چندهسته CPU ویدیویی از

 :ها راداریدزمان از همه این برنامهاما اگر قصد استفاده هم
برید ای بهره می اسکایپ، مرور وب، بازی کردن بازی، تماشای یوتیوب و موارد دیگر و از یک پردازنده چهار هسته

 .خوبی انجام دادتوان این کارها را بهای هم میهسته  2ده از یک پردازنده باید گفت که با استفا

 بعدی پردازنده مناسب برای انیمیشن و مدلینگ سه

 .برندای نمیافزارهایی از داشتن چندین هسته بهرهسازی با چنین نرمها و مدل اعمال افکت
 .اعت استترین چیزی که شما باید به آن توجه داشته باشید سرعت سمهم

 .کنندهای بیشتری استفاده میاز هسته Invetor و Revit در این لیست، فقط

1. Autocade 3D 

2. Revit 

3. Inventor 

4. Civil 3D 

5. SolidWorks 

6. Maya 

7. 3DS Max 

8. Blender 

9. Cinema 4D 

10. Rhinoceros 

کنید هرچه قدر های باال که استفاده میرسد با هر یک از برنامهکه نوبت به رندر پروژه شما میاما هنگامی  
 .ی شما بیشتر باشد زمان رندر گرفتن کاهش می یابدهای پردازندههسته
تر روند  یعطور که قباًل ذکر شد، رندر شبیه به یک مسئله ریاضی است، هرچه مغز بیشتری داشته باشید، سر همان
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 .کنیدحل را طی میپیدا کردن راه

 مناسب برای ویرایش عکس پردازنده

1. PhotoShop 

2. Lightroom 

3. Core PaintShop 

 .شوندهای ویرایش تصویر باعث افزایش عملکرد شما نمیو سایر برنامه PhotoShop افزایش تعداد هسته در 
اید بهتر است بدانید که ویرایش تصویر تصمیمی نگرفته ایاگر بین انتخاب یک پردازنده مناسب دو یا چهار هسته

 .بردو اعمال فیلترها از سرعت ساعت بیشتر از تعداد هسته بهره می
 .بردافزارهای ویرایش عکس چند مورد وجود دارد که از چندین هسته بهره می در نرم

توانید یک هسته دوگانه را  ا اطمینان می ی بیشتر ندارند. بنابراین شما باما بیشتر اقدامات نیاز به تعداد هسته
 .انتخاب کنید

 انتخاب پردازنده مناسب برای ویرایش فیلم 

• Final Cut Pro 

• Adobe Premiere 

• Lightworks 

• SonyVegas Pro 

• Corel VideoStudio 

• iMovie 

• AVS Video Editor 

یک از  ای یا باالتر را انتخاب کنید، در سرعت کاری شما با هیچاگر بخواهید هسته اصلی دوگانه یا چهار هسته
 کنید، افزارهای فوق افزایش زیادی مشاهده نمینرم

 .کندهای شما را تسریع می ها و ویرایش فیلمدرواقع سرعت ساعت است که اعمال آن افکت

هسته بسیار    6ای و حتی یک پردازنده با ها از یک پردازنده چهار هستهنمایشپیش رندر، رمزگذاری و  حال،بااین

http://www.rahaco.net/


 

 

 7صفحه 
    o.netwww.rahac            11545202: تلفن               1583616414کدپستی12بد قرنی،خیابان دهقانی،پالک ان سپهان،خیابتهرآدرس: 

 

 .برند اما بیشتر از این هیچ افزایش عملکردی وجود نداردبهره می
تاپ خود  نمایش باشید، یک هسته چهارگانه در لپاگر مایل هستید شاهد افزایش سرعت رندر، رمزگذاری و پیش

 .انتخاب کنید

 ناسب برای ویرایش و تولید موسیقیپردازنده م

• Ableton 

• FL Studio 

• Logic Pro 

های  کنند( از هستههای خود از آن استفاده میافزار تولید موسیقی )که نوازندگان برای میکس و ایجاد آهنگنرم
 گیرند افزار ویرایش خود بهره میمختلف در نرم

 .(های صوتی و غیرههای سازها، دیگری برای جلوهیکی برای آوازها، آهنگ)

 .توان به یک هسته واحد اختصاص دادهر کانال یا آهنگ را می
 .اما اگر فرکانس پایه هر هسته نتواند مطابق خواسته شما در هر کانال باشد، مفید نخواهد بود 

پایه مشابه   توانید چندین هسته با فرکانستر از تعداد هسته است، اما اگر میمراتب مهم در انتها فرکانس پایه به
 .یا حتی بیشتر پردازنده با تعداد هسته بیشتر را انتخاب کنید. ارزش افزایش عملکرد را دارد

 نویسی پردازنده مناسب برای برنامه

 .بردهای مختلف بهره نمیوجه از هستههیچنویسی بهطورکلی برنامهدر کد نویسی به انتخاب پردازنده مناسب
 .تر استهای شما بسیار مهماندازی سریع برنامهن تلفیق، راهفرکانس پایه برای کاهش زما

 سازی؛ تواند سودمند باشد و آن عبارت است از: مجازیمثالی وجود دارد که می
های  کنید دارید استفاده از هستهای که ایجاد می VM اما تنها اگر قصد استفاده از چندین برنامه سنگین را در هر 

 .بیشتر سودمندتر است
نویسی پایه خیر. برای ای دارید؟ برای برنامهای عملکرد بهتری از دو هستها شما با یک پردازنده چهار هستهآی

 .سازی بلهآزمایش مجازی

 مناسب برای بازی کردن پردازنده

ازآن را به دنبال  های دیگر که اقدامات پسسازی دارند، یک حرکت به دنبال حرکتموتورهای بازی نیاز به هماهنگ
 .دارد
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 .ی بیشتر همچنین سرعت ساعت باالتر همیشه مفید استبا تعداد هسته CPU برای گیمر ها داشتن
 .مقایسه پردازنده ها برای گیمر ها کمک زیادی است

 گیری برای انتخاب پردازنده مناسبهبندی و نتیججمع

ای  ای به معنای دو برابر شدن سرعت پردازش اطالعات شما نسبت به دو هستهی چهار هسته داشتن پردازنده
 .نیست

ای کارهای  افزار هستید قطعًا استفاده از پردازنده چهار هستهزمان چند نرمی همولی اگر شما کاربری با استفاده
 .کندتوجهی تسریع می ابلطور قشمارا به
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