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Core iX اهو االسم الذي اختارته انتل لسلسلة المعالجات الجدٌدة الخاصة بالحواسب المكتبٌة والمحمولة والتً اعتمدت علٌه 

لم تكتفً انتل بالعمل على ف Core 2 Quadو  Core 2 Duoلتواصل مسٌرة نجاحها التً حققها الجٌل السابق من معالجات 

 بإحداثبل قامت ان امكن القول  فحسب او تردد ساعة المعالج المتعامل معها  وبالتالً عدد المهام coresتطوٌر عدد االنوٌة 

امكانات وتقنٌات تبرز   iX{3,5,7,9}وبظهور الجٌل الثانً من معالجات تغٌرات جذرٌة على بنى ومفاهٌم المعالجات السابقة .

 .فً صناعة المعالجات الحاسوبٌةتبشر بمٌالد فجر جدٌد جدٌدة 

بشقٌها الجٌل االول والثانً   core i3,5,7ٌتعلق بمعالجات  سنتناول فً حدٌثنا للٌوم بعض المفاهٌم االساسٌة لفهم معظم ما

 . بالتفصٌل فً مقال اخر  الجبار i9وسنركز فٌما بعد على معالج .

 

 

 

 

 

 



 تعدد النٌاسب ؟ ؟ معالجٌن او عدة معالجات  ؟ نواة  nاو معالج بنواة او نواتٌن 

 بحٌث توفر ما , فً زمن قٌاسً one processبداٌة ظهر الجٌل االول من المعالجات كمعالج واحد كبٌر ٌعالج مهمة واحدة 

وترافق الرعٌل االول .كان المعالج ٌختار المهمة تلو االخرى من بركة المهام لتنفٌذها  فاي بركة المهام  job poolٌسمى بال 

ترٌد معالجته الى حواسب  ما بإرسالتقوم  Terminalsخفٌفة من المعالجات مع ظهور حواسب معالجة وحواسب صماء  

والبرامج  Ms-Dosقٌاسً واحد هً انظمة  المعالجة المركزٌة .احد اكبر االمثلة البرمجٌة على معالجة مهمة واحدة فً زمن

التفرع بالعمل فأمسى  ٌتوفر امكانٌة فتح برنامجٌن مستقلٌن بنفس الزمن , بعد ذلك ظهرت فكرة بحٌث ال,  Batchالدفعٌة 

 .  بلحظة محددة رغم ان آلٌة عمل المعالج تسمح له بمعالجة تعلٌمة واحدةمعالج ٌقوم بتنفٌذ عدة مهام بنفس الوقت ال

وال ٌستطٌع اال ان ٌعالج تعلٌمة برمجٌة واحدة فً لحظة فظهر بالتالً تساؤالت عدٌدة ومهمة ؟ كٌف ٌمكن لمعالج بنواة واحدة 

 ؟  اآللٌة المتبعة لحل تلك المشكلة وما؟ بنفس الوقت process مهامان ٌعالج عدة  معٌنة 

اي ملف نصً على القرص الصلب فانه عندما ٌكون بشكل رماز مصدري  applicationالبرمجً "ٌجدر الذكر بان التطبٌق 

 "  processٌدعى مهمة او فانه فً بٌئة نظام التشغٌل وعندما ٌتم تنفٌذ هذا البرنامج  programٌدعى برنامج 

فقد تم االستفادة من قدرة المعالج الكبٌرة على معالجة عدد كبٌر من  تمٌل الى االٌهام  حقٌقة ان اآللٌة المتبعة هً اقرب ما

 تعلٌمة برمجٌة خالل ثانٌة واحدة  0111فمثال ٌمكن لمعالج جٌد ان ٌعالج   cycle بكل دورة معالجةالتعلٌمات فً واحدة الزمن 

زء آخر بمعالجة جزء من من لحظة وفً جفً جزء  0ومن هذا المنطلق انبثقت فكرة ان ٌقوم المعالج بمعالجة جزء من المهمة 

 .واالنتقال ما بٌن المهام  2المهمة 

 بلحظة زمنٌة واحدة.ٌح امكانٌة معالجة عدة مهام التفرعٌة لم تظهر حقٌقة اال بعد ظهور معالجات متعددة تت والبرمجةلمعالجة فا

تكون الذاكرة  Shared Memoryج حاسب ولكن ذلك االمر ترافق مع العدٌد من التضاربات والمشاكل , فمثال فً نموذ

زمن االتصال  ,لمنع التضاربات الحواسب للتنسٌق بٌن  مشتركة بٌن جمٌع المعالجات بالتالً نحن بحاجة الى وقت لالتصال ما

نواة ان ٌملك ذاكرة  nكما اننا نجد انه ٌمكن لمعالج ٌحوي فً زمن النقل االجمالً .بٌن الحواسب هو غالبا عنق الزجاجة  ما

لحل   cache coherenceٌدعى بالتوافق بٌن الخابٌات  وبالتالً ظهر ماعلى سبٌل المثال ,  i7كما فً معالج كاش مشتركة 

معالج ان ٌكون  nتتم معالجتها وفق  ,لكل مهمة  xمهمات بزمن  3كما انه لٌس من الضروري ان وجد مشاكل التضارب .

المفروض هو االداء  واألداء, الذي نسعى الٌه  األمثلهذا الزمن هو الزمن الشهٌر  امبدالفقاً لقانون فو 3x/nهو  األمثلالزمن 

 ٌمكن الوصول الى ذلك الرقم . الحاالت العامة ال لكن فً معظم  nاالصلً *

الموجودة ضمن المعالج بهدف زٌادة  عدد الترنستورات زٌادةى للعدٌد من المعالجات فٌما مضى كان الهدف االول واالسم

 شهر . 08القائل بان عدد الترانستورات فً معالج ٌزداد كل االداء وفقاً لقانون مور 

والتً المحشورة ضمن معالج  االعظمً من الترانستوراتستصل شركات تصنٌع المعالجات الى العدد  بٌوم من االٌام ولكن 

 ت صناعة المعالجات ذات االنوٌة المتعددة من مبدأ الحاجة ام االختراع .من هنا جاء.ٌزداد  ٌمكن ان من بعدها ال

رافقها اي فائدة مالم ٌتم برمجة برامج تستغل الطاقات المثلى ٌال  اي تطور حاصل على المعالجات كما ٌجدر الذكر بان 

 للمعالجات العدٌدة .

 

 

 

 



 تسمٌة المعالجات :

 "اتوم"للمخدمات و  itanium "اٌتانٌوم"و Xeon "إكزٌون"ٌتوفر حالٌا عدة عائالت من معالجات انتل فعائلة معالجات 

Atom  سٌلٌرون"والمحمولة  لألجهزةالمخصص ذات االستهالك المنخفض للطاقة  لألجهزةالمخصصة" Celeron لألهداف 

 . core 2 duo |Quadوال  core iXالمختلقة ال  بفئاتها  Core "كور" وسلسلةاالقتصادٌة 

 .فانتل تعتمد وفقاً لموقعها الرسمً برتوكول محدد فً تسمٌة انواع المعالجات ضمن اي نوع فً اي عائلة معالجات 

 الشكل التالً : تتخذ تسمٌتها  iX Core  فالجٌل الثانً من معالجات انتل

 

 :باللون االزرق " "الموجودة معامالت  3فاسم المعالج ٌحوي 

 :المعالج  فئة -0

....الخ وٌالحظ ان االرقام فردٌة ولم ٌحدد حقٌقة  الهدف من   3,5,7,9عدة قٌم  تأخذان  xبحٌث ٌمكن ل  iXوهو من النمط 

 2و 0"ارقاما متسلسلة  تأخذالتً  Pentium "ببنتٌوم"تجارٌة ال اكثر على عكس عائلة  ألهدافوراء تلك االرقام اال ربما 

 بحٌث الرقم االكبر هو المنتج االفضل من سابقه ."  4و3و

 نوع المودٌل : -2

 iXٌدل على ان المعالج ضمن هذه االرقام  2والرقم خانات متسلسلة من االرقام تدل على نوع المعالج ضمن فئته  4ٌتألف من 

 هو من الجٌل الثانً .

 خصٌصة المعالج : -3

 فمثال : . المعالج  خصٌصة من خصائصفً نهاٌة االسم  ٌحدد واحد او اكثر محرف وهو عبارة عن 

K  ٌحدد كون المعالج قابل لعملٌةoverclocking  وزٌادة تردد الساعة بشكل مفتوح 

 .  i7-2600K/i5-2600K امثلة

S  العالً  لألداءٌحدد هذا الحرف بان المعالج مخصص 

 .i5-2500S/i5-2400S  امثلة 

T  ٌحدد هذا الحرف بان المعالج مخصص لتوفٌر الطافة 

 i5-2500T/i5-2390Tامثلة : 

M  مخصص لالجهزة المحمولة 

 intel i3 550mامثلة : 



 تتخذ الشكل التالً : iXبٌنما نجد ان تسمٌة الجٌل االول من معالجات 

 

وتقتصر  نوع المودٌلً بداٌة الخانة الثانٌة من ف 2نفس االسلوب السابق فً التسمٌة عدا عدم وجود رقم  اتباع بحٌث ٌالحظ 

 ارقام عكس سابقه . 3ارقام مودٌالت المعالج على 

 intel i5 650و  intel i3 550و  intel i7 940و  intel i7 920مثال :  

 فً تلك المعالجات.جدٌدة المتوفرة فمن الواجب ان نقوم بالتعرٌف ببعض التقنٌات ال i3,i5,i7قبل البدء بالحدٌث عن المعالجات 

 

 تقنٌات جدٌدة من انتل :

 

 HTاو اختصارا   Hyper Threadingوتم تجدٌدها رغم اخفاقها فٌما مضى كتقنٌة جاءت انتل لتقدم تقنٌات جدٌدة بعضها قدٌم 

 الحدٌثة :احد اهم التقنٌات المتوفرة فً معالجاتها . نذكر  ات المستقبلمعالج معمارٌاتوبعضها افكار جدٌدة لتغٌٌر 

  



0- Intel Smart Cache : 

 

هذا التطور السرٌع لسرعة  لألسفولكن  عملٌة التطوٌر ,لطالما كان تطور المعالج وتسرٌع المعالج هو االمر االهم فً 

مشكلة عنق  وبالتالًاالمر الذي ادى الى اختالل بشكل متزامن ,  RAMالذاكرة ترددات المعالج لم ٌرافقه تطور سرعة 

المعادلة هنا تتحدد وفق القطعة االبطأ حتما. االبطأ , فبٌن المعالج السرٌع جداً مع الذاكرة  بالنقل ما Bottle Neckالزجاجة 

 و أحد,  "بٌن االثنٌن ذو السرعة االبطا ما" وجدت العدٌد من المحاوالت لتقلٌل النفاذ الى الذاكرة والى القرص الصلب لذلك ُ

ٌبدو فقد قامت شركة انتل بتحسٌن آلٌة التعامل مع  الى انه على مااهم المفاهٌم لتقلٌل زمن النقل والمعالجة هو مفهوم الكاش . 

على  processفوفقاً النتل فان تلك التقنٌة تزٌد من احتمالٌة حصول اي مهمة حسبما تدعً وفق هذه التقنٌة الحدٌثة .الكاش 

 cache% وهذا الرقم ٌبدو واقعٌاً للغاٌة فمعظم الشركات ال تصنع ذواكر كاش 011تقارب  المعطٌات من الكاش بنسبة

 % فهذه النسبة مرفوضة .95باحتمال تحصٌل معطٌات بنسبة 

تقوم هذه التقنٌة باستعمال خوارزمٌات معقدة ولكن احد اهم اآللٌات التً تقوم بها هً ان تقوم نواة بمشاركة جزء من ذاكرتها 

اي عدم وجود  missلتقلٌل حاالت ال ٌر المستعملة لنواة اخرى قاربت على نفاذ المساحة المتبقٌة لها من الكاش الكاش غ

وفً حال االخفاق سٌتم النفاذ مع الذاكرة وفق تقنٌات وخوارزمٌات وصول للذاكرة تدعى المعطٌات المطلوبة من الذاكرة 

Smart Memory Access  لتنبؤ بتعلٌمات ال ابالتً تحاول قدر المستطاعload  وsave  الخاصة بالذاكرة قبل تنفٌذها. 

 

 و i7 لمعالجات مٌغا 6 والبالغة L3 األنوٌة بٌن المشتركة الذاكرة على تطبق  intel smart cash تقنٌةٌجدر الذكر ان 

 . i5-i3 لمعالجات مٌغا3

 

الفروقات عما مضى وان هذه التقنٌة ماهً اال تقنٌة تجارٌة اكثر خال ان بعض النقاد ٌعتبرون ان هذه التقنٌة لم تبرز العدٌد من 

 من كونها تقنٌة فعالة .

 

 

 

  



2-Quick Sync Video  

 

 encoding ,decodingعملٌة ,تقوم على تسرٌع  core iXهً تقنٌة مضمنة حصراً ضمن معالجات الجٌل الثانً من 

بٌن لواحق الفٌدٌو  تقوم بعملٌات متكلفة زمنٌاً كتحرٌر الفٌدٌو , تحوٌل مافهً للوسائط المتعددة كالفٌدٌو والصوت وغٌرها . 

تحمٌل الفٌدٌو المفضل لدٌك الى مواقع التواصل  , DVD & Blu-Rayوالصوت , انشاء فٌدٌو عالً الدقة على اقراص 

  x2تحسن  فاألداءٌباً وفقاً النتل كل تلك العملٌات المكلفة زمنٌاً اصبحت اقل من النصف تقر .  You-tubeاالجتماعً او موقع 

 

 

 

 آلٌة العمل :

, DVDsان محتوٌات الفٌدٌو غالبا ما تكون مضغوطة وٌتم ترمٌزها لصٌغة معٌنة عندما ٌتم تخزٌنها على القرص الصلب ,

 الخ ... youtube , facebookكامٌرات التصوٌر , الهاتف النقال , او وسٌط بث كال 

او نسخها الى هاتفك ٌجب بداٌة ان تتم عملٌة  Blu-Rayاو  DVDوعندما ترٌد ان تشغل محتوى الفٌدٌو او نسخه الى االقراص 

تقوم تقنٌة وهً عملٌة مكلفة زمنٌا ومكلفة من ناحٌة استهالك الموارد .فك ترمٌز وترمٌز على حد سواء بصٌغة جدٌدة .

Quick Sync Video  بتسرٌع عملٌةcoding ال وdecoding  بشكل ملحوظ كما تتٌح للمعالج ان ٌقوم بمهامه بشكل اعتٌادي

 . على باقً المهام التأثٌردون 

 

 



3-HD Graphic Intel 

 

 .GMA او اختصاراً  Intel Graphics Media Acceleratorان تستذكر تقنٌة  علٌناٌجب  HD Graphicتقنٌة  لفهم 

 GPUالبٌانات الرسومً  معالجوالتً تنادي بوضع  GMAماهً اال امتداد لفكرة   HD Graphicبحٌث ٌمكن القول بان تقنٌة 

والمعالج البٌانً  CPUبٌن المعالج الحسابً  . وبالتالً نجد سرعة بالنقل ماقرٌب من المعالج لتقلٌل عملٌات النقل بمكان 

GPU.  فتقنٌةGMA ًوضعان ٌتم بدون  المنشأبحٌث تسمح للجهاز  ضمن رقاقات اللوحة االم . قامت بوضع المعالج الرسوم 

 HD Graphicولكن فً . والضجٌج بشكل كبٌر واستهالك الطاقة المادٌة كرت شاشة منفصل . االمر الذي ٌقلل من الكلفة 

االم وذلك بهدف سرعة فقد تم وضع معالج الرسومٌات ضمن المعالج نفسه عوضا عن اللوحة  GMAفعلى النقٌض من سابقه 

االكبر فً انشاء حاسب  تأثٌرهفرغم ذلك اال ان المعالج الرسومً ضمن المعالج محدود االداء ولكن ٌظهر جل  .النقل والتبادل 

 . HDان كان المواد ذات دقة عالٌة  اً خصوص home theaterالسٌنما المنزلٌة  ألغراضمخصص 

 

 .ٌجدر الذكر بان مقطع الفٌدٌو عالً الدقة ٌحتاج الى معالجة ال ٌستهان فٌها من كرت الشاشة 

 

.كما ٌعاب اٌضا تشارك كل من والتصمٌم بشكل قطعً  كاأللعابٌعٌب هذه التقنٌة انها غٌر مخصصة لالستعماالت االحترافٌة 

 المعالج الرسومً والحسابً بنفس المسرى للتعامل مع الذاكرة .

 

 

  



 FSBعوضاً عن  QPIو  DMIمسرى  -4

او  Front side busٌدعى  external busمعالجات انتل االولى ,كانت المعالجات تستعمل مسرى خارجً منذ بداٌة 

ٌسمح للمعالج  i/o . FSBبحٌث كان هذا المسرى مسرا مشتركاً بٌن الذاكرة وبٌن طلبات الدخل والخرج  FSBاختصاراً 

, االقراص الصلبة ,  USB, كرت الشاشة ,اجهزة الدخل والخرج كال  PCIeباالتصال بمكونات اخرى بما فً ذلك الذاكرة , 

 .  FSBالشبكة ..الخ . كل شً ٌدخل من والى المعالج ٌمر عبر 

ٌتوفر مسارٌن خارجٌٌن ,مسرى ذاكرة الجٌل التالً من معالجات انتل سٌحوي متحكم ذاكرة مضمناً داخل المعالج وبالتالً س

بٌن المعالج مع القطع الخارجٌة .هذا المسرى ٌدعى  الذي ٌربط ما I/Oبٌن المعالج والذاكرة ومسرى للدخل والخرج  لٌصل ما

QuickPath Interconnect (QPI) كما هو حال مسرى آخر هو Direct Media Interface ًاو اختصاراDMI . 

 

وعتادٌات الدخل والخرج هما اكثر المتطلبات تطلباً من المعالج وتشكل عنق الزجاجة االكبر  RAMاكرة ٌجدر الذكر بان الذ

 فً الحاسب .

 

 Front Side Busمخطط ل 

 

 DMIمخطط ل 

 
 

 : DMIمسرى 

وبعض المعالجات قبلها منذ   Core i3, i5 and i7اٌضاً استعملتها انتل فً معالجات  Busهً تقنٌة خاصة بال  DMIنجد ان 

عما سبق ,  RAMٌكمن فً المعمارٌة ,فالمعالج هنا ٌتصل بقناة مختلفة مع الذاكرة  FSBمع ال الفرق االساسً  . 2114العام 

تتصل مع المكونات العتادٌة الباقٌة االخرى ,االمر الذي  DMIوالقناة الثالثة هً قناة  PCIeوٌتصل بقناة اخرى خاصة مع منفذ 

 دي الى زٌادة االداء بشكل ملحوظ .ٌؤ

 



 

  FSBشكل ٌوضح آلٌة عمل مسرى 

 

  QPIشكل ٌوضح آلٌة عمل 

 

QPI  : 

-point-toونقطة مساري نقل بقدر ماتعتبر وصلة بٌن نقطة  QuickPath Interconnectٌجب التنبٌه الى انه تقنٌاً التعتبر 

point connection  مكونات بان تتصل فٌما بٌنها فً الوقت نفسه ,بٌنما التً تسمح لعدة .المسرى هو مجموعة من االسالك

من تخصٌص مسرى  AMDنفس افكار معالجات   QPIوتعتمد  وصلة بٌن نقطة ونقطة هو مسرى ٌصل فقط بٌن جهازٌن .

 ولكن بتحسٌنات عدٌدة سنتكلم عنها فً التفصٌل بمقاالت الحقة .. DMIنقل للذواكر مباشر بٌن المعالج والذاكرة , كما هً فً 

 Intel Core i7-9xx فً عائلة معالجات  2118فً شهر نوفمبر من  العام   QPIظهرت تقنٌة 

 

 ؟ DMIو   QPIالفرق بٌن 

رض حزمة بع  DMI-2GB/sباتجاه وحٌد , بٌنما  0228GB/sثنائً االتجاه و  QPI- 25.6GB/sبداٌة عرض الحزمة فً 

 .باتجاه وحٌد   1GB/s ثنائً االتجاه و 

 لن نخوض معلومات تفصٌلٌة عن هذه المساري كوننا سنتكلم بمقاالت الحقة بشكل مفصل اكثر .

  

  



 :  Hyper Threadingتقنٌة  -5

القدٌمة والتً اختفت فً  Pentium4مرة فً معالجات  ألخرالتً شاهدناها  HTاو اختصارا  Hyper Threadingتقنٌة 

 بحٌث ٌمكن للمعالج اآلن iX Coreفً معالجات من جدٌد تعود للحٌاة  Core2معالجات 

بشكل نظري دفعة واحدة وهو ما من شأنه ان ٌسمح  , 2= عدد االنوٌة فً المعالج * processمن المهام التعامل مع عدد 

ٌبدو فان هذه  التً تستفٌد بشكل جٌد من مثل هذه التقنٌة ولكن على ما ء فً التطبٌقاتابالوصول الى مستوٌات متقدمة من االد

الن االختبارات التً اجرٌت لها تظهر , القدٌمة  Pentium4التقنٌة لم تتطور كثٌرا عن الطرٌقة التً طبقت فٌها فً معالجات 

ثر بها سلباً .وذلك وفقاً لمختبر أرى تت% فً معظم التطبٌقات ناهٌك عن ان تطبٌقات اخ3ان التحسن فً االداء ال ٌتجاوز ال 

 . فً مقاالت سابقة الرقمٌات 

 

 

 وحدة تحكم بالذاكرة مدمجة فً المعالج ذاته :-6

فً شرٌحة  Memory control Unitهً دمج وحدة التحكم بالذاكرة  ix Coreالمٌزة االساسٌة الجدٌدة االخرى فً معالجات 

التقلٌدٌة التً تجعل من وحدة التحكم بالذاكرة هذه جزءاً من طقم رقاقات الجسر الشمالً للوحة بدال من الطرٌقة , المعالج ذاتها 

ون الحاجة داالم . هذا الدمج ٌرفع من مستوى االداء بشكل كبٌر وملموس حٌث انه ٌتٌح للمعالج االتصال مباشرة بالذاكرة ب

الكتابة من  اوعند القراءة  latency التأخٌرا كبٌرا فً زمن للمرور بالجسر الشمالً كوسٌط بٌن االثنٌن مما ٌنعكس انخفاض

 . RAMالذاكرة والى 

والثنائٌة والرباعٌة النواة  االحادٌةتستخدمها فً كل معالجاتها  AMDطبعا هذه التقنٌة لٌست جدٌدة باي حال من االحوال ف 

سمح بمضاعفة عرض الحزمة البٌانات  وهو ما DD3بانها قامت باستعمال ذواكر من النوع  AMDكما ان انتل تمٌزت عن .

 .المتبادلة بٌن المعالج والذاكرة 



 Turbo Boost2.0تقنٌة  -7

فً سعً انتل لتعزٌز االداء فً التطبٌقات التً تستفٌد من المعالجة المتوازٌة قدمت انتل مٌزة جدٌدة هً وظٌفة التسرٌع 

Turbo Boost فً معالجات الجٌل الثانً من وقد صدرت حدٌثا االصدارة الثانٌة منها Core iX  لتستفٌد البرامج ذات النٌسب

تسمح هذه التقنٌة برفع تردد كل نواة على حدة بشكل مستقل وفقا لكمٌة العمل التً تقوم بها تلك النواة وهو ما من شانه  الواحد. 

ٌة انها غٌر مرئ ذرفع التردد القسري ا مها بمفهووال عالقة ل, عزٌز االداء فً الوقت ذاته تالطاقة و باستهالكان ٌسمح بالتحكم 

"والتً هً االنوٌة   headroomاو ما تدعى نظام التشغٌل وتعتمد فً عملها على رفع معامل الضرب لكل نواة  للمستخدم و

بشكل مستقل ولفترات  .  "وتتعلق بعوامل اخرى كدرجة الحرارة والتٌار الكهربائً محدد  TDPالتً تعمل تحت معدل طاقة 

رفع التردد عملٌة  وٌجدر الذكر بان انتل قامت بإغالق ت .قط العمل الزائد ولو بشكل مؤغبتحمل ض قصٌرة تسمح للمعالج 

 . على االطالق ٌستطٌع المستخدم التدخل فً عملها  بحٌث تتم بطرٌقة آلٌة والبشكل ٌدوي , 

 تلك التقنٌة ؟ هو االختالف بٌن االصدار االول والثانً من ما

على عكس االصدارة االولى التً تكتفً كال من المعالج البٌانً والحسابً لتستغل االصدارة الثانٌة من فعالٌة الطاقة المقدمة 

 .i5-2xxxوال  i7-2xxxكم تم ادخال بعض التحسٌنات االضافٌة لمعمارٌات معالجات . بالمعالج الحسابً 

 D:ترمز للجٌل الثانً  2تذكر 

ٌالحظ من الشكل بانه فً حال عمل جمٌع االنوٌة ضمن المعالج ٌقل الشكل التالً ٌوضح بشكل مبسط كٌفٌة عمل هذه التقنٌة . ُ

 مجال الترددات المضافة.

 

  



 :  core iXعائلة معالجات 

 clockingماكنا نهتم به هو تردد ساعة المعالج  فجل فٌما مضى بسٌطة احادٌة النواة كانت المقارنة بٌن المعالجات 

frequency  وحجم الخابٌةcache size ن ٌدعم آلٌة أوبعض العوامل الجانبٌة كsuper-scalar   وهل هو آلٌة اخرى او

فقد تغٌرت معاٌٌر المقارنات واصبحت معقدة بعض  بٌنما اآلن بعد ظهور المعالجات متعددة االنوٌةبت ؟  64بت ام  32معالج 

 الشًء بسبب ازدٌاد عدد العوامل الواجب مراعاتها .

وسنخصص  i3,i5,i7وسنركز حالٌا على معالجات حالٌا . 9الى  7و 5و 3ٌشٌر الى رقم فردي من  Xٌجدر الذكر بان الرمز 

 فٌما بعد .  i9دراسة خاصة بمعالج 

 

 

I3 Vs i5 Vs i7 

 

رغم اختالف المعمارٌات بعض االحٌان الى انها جمٌعا ك كل من المعالجات الثالث السابقة بالعدٌد من التقنٌات المشتركة تتشار

 .بكفاءة اعلى وبالتالً امكانٌة ادارة اكثر من مهمة بنفس واحدة الزمن معالجات تحوي عدة انوٌة 

  



 : intel core i3المعالج 

 

 ٌملك المعالج عدة مودٌالت بناء على المعمارٌة فنجد  i3المعالج 

-i3)معالجات  3وتحوي تلك المعمارٌة  2101التً اطلقت فً كانون الثانً من العام  Core i3 5xx (Clarkdale)معمارٌة 

530, i3-540  i3-550,  ) 2933بتردد ساعة ٌتراوح بٌن MHz   3200الى MHz.  .جمٌع المعالجات السابقة تملك 

2x256 KB L2 cache  4وMB L3 smart cache  مع دعم ناقلDMI (direct media interface)  وفق مقبسLGA 

 nm 32مبنً وفق معمارٌة  i3كما ان المعالج مدمج ضمن المعالج .  GPUكما تحوي جمٌعها نواتٌن متوافقة مع  1156

 . nm 45االمر الذي ٌتٌح اضافة ترانستورات اضافٌة اكثر من سابقه 

فسنجد ان النواتٌن virtualization technology و   hyperthreadingبما ان المعالجات الثالث السابقة تدعم كل من  

 العدٌدة . processاالمر الذي ٌؤدي الى تحسٌن آلٌة التعامل مع المهام مهام بنفس الوقت .  4جة ٌمكنهما نظرٌاً معال

 التً سنتكلم عنها فً هنٌهة  . Intel HD graphicsوتتوفر اٌضاً دعم لتقنٌة 

 االستقرار .اال انها تتمٌز بقوة االداء و low endاو  entry levelتعتبر احدى الفئات الدنٌا  i3رغم ان  معالجات 

 

 

 

  



 : intel core i5المعالج 

 

 :انواع لخطوط االنتاج وهً  3ٌملك عدة مودٌالت بناء على المعمارٌة فنجد  i5المعالج 

core i5 7xx, core i5 7xxS  و core i5 6xx  

كما امكانٌة تحسٌن ورفع التردد وفق خاصٌة  GHz 3.33 الى  GHz 2.4بٌن  دات فئات المعالجات آنفة الذكر مادتتراوح تر

Intel's new Turbo Boost technology . التً سنتناولها بالتفصٌل 

 core i5-7xxS و  core i5-7xxعائلتً مهام بالزمن الحقٌقً كما فً  4انوٌة مع امكانٌة معالجة  4تملك بعض المعالجات 

  Lynnfieldالمبنٌة على معمارٌة 

المبنٌة على معمارٌة  core i5- 6xxكما فً عائلة مهام بالزمن الحقٌقً  4وتملك معالجات اخرى نواتٌن مع امكانٌة معالجة 

Clarkdale  مع تعطٌل خاصٌةhyperthreading  . 

قل و نا LGA 1156مع مقبس .  8MB L3 cacheتملك معظم المعالجات السابقة ذاكرة خابئة من المستوى الثالث بمقدار 

DMI  مع دعم لGpu  مدمج فً المعالجات مع دعم لتقنٌةTurbo Boost  .intel HD graphics and Intel Smart 

Cache technology 

مدعومة  MHz 1066بسرعة  DDR3قنوات ذاكرة من النوع  3بالقدرة على التعامل مع  i5كما تتمٌز جمٌع فئات المعالج 

بٌن المعالج  التً تسمح بمقدار تناقل معطٌات ما QuickPath Interconnectوبدعم تقنٌة بمتحكم ذاكرة ضمن المعالج .

 تقرٌباً . GB 25والذاكرة ب 

  mid rangeمن فئة معالجات  i5تعتبر فئة معالجات 

الالسلكٌة  بان احدى سلبٌات المعالج هو دمجه لمتحكم الشبكة tom’s hard ware: ٌدعً العدٌد من الزبائن وفقاً ل  المساوئ

 .الالسلكٌة ضمن المعالج نفسه االمر الذي ادى الى اضعاف قوة الشبكة 

  



 : 7intel core iالمعالج 

 

.احد اهم واشهر هذه النماذج نماذج لهذا المعالج  8هو افضل معالج على وجه البسٌطة ,ٌوجد  i7تدعً انتل بان المعالج 

extreme  الذي ٌعتبر الtop high end  . هذه المعالجات مبنٌة على معمارٌة فً سلسلة هذه المعالجاتNehalem  و 

Sandy Bridge ًفً الجٌل الثان. 

انوٌة مع  4معظم المعالجات التً تقبع فً هذه السلسلة توفر . GHz 3.33 الى   GHz 3.06تتراوح ترددات الساعة مابٌن 

ان افضل معالج ضمن هذه الفئة ذاكرة كاش من المستوى الثالث .  MB 8مع مهام بنفس واحدة الزمن .  8قدرة على معالجة 

 . MB 02مهمة بنفس الوقت مع كاش من المستوى الثالث  02انوٌة مع امكانٌة معالجة  6ٌملك 

 Turboهذه المعالجات تقنٌات عدٌدة مثل وتدعم .  DDR3من النوع   1066قنوات ذاكرة مع ترددات  i7 3 تملك  معالجات

Boost technology, Hyper threading, Intel smart cache  و تقنٌةIntel Quick Path Interconnect  ًالت

 .مع متحكم ذاكرة مضمن داخل المعالج غٌغا/ثا .  25تسمح بمعدل نقل سرٌع جداً 

 فً الجٌل الثانً . LGA 1155فً الجٌل االول و  LGA1366وتعمل على مقبس 

 

 

 

  



 ؟ Core iXبمعالجات   ول والجٌل الثانًماالفرق بٌن الجٌل اال

بٌنما نجد انه تم اعتماد  core i3ماعدا معالجات  Nehalemبداٌة ان معمارٌة معظم اجٌال الجٌل االول تنتمً الى معمارٌة 

والغرافٌكس  باإلظهار. كما تم ادخال العدٌد من التحسٌنات التً تعنى بالجٌل الثانً  Sandy Bridgeمعمارٌة جدٌدة تدعى 

التً لم تكن موجودة ضمن   WiDi 2.0, و تقنٌة  Quick Sync Video, Intel InTru 3D / Clear Video HDكتقنٌات 

 الجٌل االول .

كما ان الجٌل الثانً ٌتمٌز بوجود تكامل حقٌقً ما بٌن متحكم الذاكرة ومعالج البٌانات المدمج والمعالج الحسابً بحٌث ٌتم نقل 

 عطٌات اقل وبالتالً سرعة فً االداء .حزمة من الم

 

على سبٌل المثال ال من الجٌل االول  extreme editionمن الجٌل الثانً وال  i7فً الصورة التالٌة مقارنة بٌن معالج 

 .الحصر 

 

  



 الجدول التالً ٌوضح مقارنة شاملة بالمواصفات بٌن انواع من الجٌل الثانً :

 

 

 

  



 بعض نتائج االختبارات :

 



 

  

 



 

 

  

 



 

  



 

 

 



 

 

 


