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INTEL ياAMD 

آيا تا به حال در زمان خريد كامپيوتر بين خريدن پروسسور پنتيوم 
و يا آتلون مردد شده ايد؟ آيا با اظهار نظرهای مختلف و گوناگون 

 هر AMDروبرو شده و بيشتر گيج گشته ايد؟ شركت های اينتل و 
دو در زمينه ساخت پروسسور سابقه درخشانی دارند، بنابراين 

 نمی رسد كه با يك حكم كلی و مغرضانه همواره درست به نظر
در اين مقاله سعی شده است تا با . يكی را بر ديگری ترجيح داد

ارائه شواهد و آزمايشات مختلف نرم افزاری، عملكرد هر يك از 
اين پروسسورها و ضعف ها و قوت های آنها بيان گردد و به 

اسب خواننده مقاله ديد كافی برای انتخاب پروسسور من
  .داده شود

  

 :ابتدا به معرفی ساختمان دو پروسسور و مشخصات فنی آنها می پردازيم

اين پروسسور كه در  :AMDساخت ) Athlon( پروسسور آتلون   
 مگاهرتز موجود است، در كل قدری سريع تر ١٧٣٣ تا ١٣٠٠سرعت های 

 با سرعت مشابه است، به خصوص در ٣از پروسسورهای پنتيوم 
در سرعت های پايين تر آتلون قدری ارزان تر از پنتيوم . اعشارمحاسبات 

يك سيستم آتلون با طراحی خوب عملكرد بسيار خوبی دارد ولی .  است٣
شماره مدل های . برخی از مادربوردهای آتلون كيفيت مناسبی ندارند

+ و ٢٠٠٠+، ١٩٠٠+، ١٨٠٠+، ١٧٠٠+، ١٦٠٠+آتلون شماره هايی نظير 
در . لبته اين اعداد سرعت كالك اين پروسسورها نيستاست؛ ا...  و٢١٠٠

ولی از .  مگاهرتز است١٦٠٠ برابر ١٩٠٠+واقع سرعت كالك يك آتلون 



 

 2 

ديگر پروسسورهای قديمی آتلون كه سرعت های مشابهی دارند، 
 استفاده DDR SDسيستم های حرفه ای آتلون بايد از حافظه . سريع ترند

 .ثير بسزايی داردكنند كه بر روی عملكرد آنها تا

 ٢٥٠٠ تا ١٦٠٠اين پروسسور در سرعت های :  ساخت اينتل٤ پنتيوم   
 و ٣اين پروسسور نسبتا جديد جايگزين پنتيوم . مگاهرتز موجود است

 برای كار در سرعت های بسيار باال طراحی ٤پنتيوم . سلرون شده است
 شده است و اين كار توسط كاهش بار كاری پروسسور در هر سيكل

 مگاهرتز ٢٠٠٠ با سرعت ٤بنابراين يك پنتيوم . كالك انجام شده است
 مگاهرتز كار ١٠٠٠ يا سلرون با سرعت ٣دو برابر بهتر از يك پنتيوم 

نمی كند و تنها در اجرای برخی برنامه ها بهتر از يك آتلون سريع رفتار 
 .می كند

رای  باشد، در اجRD وقتی مجهز به حافظه ٤ سيستم های پنتيوم   
برنامه هايی كه نياز به دسترسی به مقدار زيادی از محتويات حافظه را 

 باشد، DDRدارد، بسيار خوب عمل می كنند و وقتی مجهز به حافظه 
برخی برنامه های محاسباتی به خصوص در . اندكی ضعيف تر عمل می كنند

زمان دسترسی به بانك های اطالعاتی بزرگ به مقدار زيادی حافظه نياز 
 با آتلونی كه چند صد ٤ولی در برنامه های معمولی يك پنتيوم . ارندد

بدون شك كامپايلرهای جديد كه . مگاهرتز كندتر است برابری می كند
 تنظيم شده اند، عملكرد بهتری دارند ولی هنوز برای ٤برای پنتيوم 

 . در نرم افزارهای تجاری زود است٤استفاده از تمام قابليت های پنتيوم 

مدل های اصلی از فناوری ويفر :  وجود دارد٤ نوع پنتيوم ٣در واقع    
.  كيلوبايتی استفاده می كردندcache 256 نانومتری و حافظه ١٨٠

 cache 512 نانومتری و حافظه ١٣٠مدل های جديدتر از فناوری ويفر 
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در مدل های اخير به نام سلرون، از فناوری . كيلوبايتی استفاده می كنند
 ١٢٨ آنها تنها cache نانومتری استفاده می شود و حافظه ١٨٠ويفر 

مدل های . كيلوبايت است؛ اين پروسسورها خيلی زود داغ می كنند
 و ٢٤٠٠، با سرعت های ٤معدودی از سيستم های پيشرفته دارای پنتيوم 

 استفاده PC800 به جای RAMBUS PC1066 مگاهرتز از ٢٥٣٣
باال عملكرد فوق العاده بهتری نشان می كنند كه در داده های با حجم 

 . می دهد

 :مقايسه خصوصيات دو پروسسور آتلون و پنتيوم

 خصوصيات و توضيح
Athlon 
2600+ 

XP 

Pentium 
4 2.8 
GHz 

 فركانس كار
٢١٣٣ 
 مگاهرتز

٢٨٠٠ 
 مگاهرتز

  ميكرون٠,١٣فناوری مس  فناوری ساخت

  اليه اولCacheحافظه 
١٢٨ 

 كيلوبايت
  كيلوبايت٢٠

  اليه دومCacheحافظه 
٢٥٦ 

 كيلوبايت

٥١٢ 
 كيلوبايت

  ولت١,٥٢٥  ولت١,٦٥ ولتاژ تغذيه

 مساحت ويفر
 ميليمتر ٨٤

 مربع

 ميليمتر ١٣١
 مربع
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 تعداد ترانزيستورها

٣٧,٦ 
ميليون 
 عدد

 ميليون ٥٥
 عدد

 حداكثر دمای ويفر
 درجه ٨٥

 سانتيگراد

 درجه ٧٥
 سانتيگراد

 وات٨٠تقريبا   وات٦٨,٣ حداكثر توان مصرفی

  وات٦٨,٤  وات٦٢ توان مصرفی در حالت عادی

برای بهينه سازی ( سرعته ٤ساختمان 
 )كار پروسسور

 خير بلي

اين تعداد (تعداد عمليات در هر سيكل 
هر چه بيشتر باشد، برنامه ها سريع تر 

 .)اجرا می شوند

٦ ٩ 

 ٤ ٣ تعداد پايپ الين های داخلي

 ٢ ٣ سبه اعشارتعداد پايپ الين های محا

 ١ ٣ x86تعداد دكودرهای 

سرعت انتقال اطالعات با خارج از 
 پروسسور

٢٣٣-٢٦٦ 
 مگاهرتز

٤٠٠-٥٣٣ 
 مگاهرتز

پهنای باند انتقال اطالعات با خارج از 
 پروسسور

٢,٧ 
گيگابيت در 

 ثانيه

 گيگابيت ٤,٢
 در ثانيه
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 در اين قسمت دو سيستم نمونه برای آزمايش نحوه عملكرد   
 :سسورهای پنتيوم و آتلون در برنامه های مختلف معرفی می شوندپرو

 سيستم مبتنی بر پنتيوم

سيستم 
مبتنی بر 
 آتلون

قطعات 
سيستم 
 تست

Pentium 4 2.533 GHz 
Athlon 

XP 
2600+ 

 پروسسور

Dell Dimension 340 

Epox 
K3A+ 
(VIA 

KT33) 

 مادربورد

256 MB حافظه 

PC800 
RDRAM DDR333 حافظه نوع 

nVidia GeForce 4 Ti4600 و 
nVidia Quadro2 MXR 

كارت 
 گرافيكی

1024x768x32 @ 75Hz دقت گرافيكی

Microsoft Windows XP سيستم عامل 

در زير نرم افزارهای مورد آزمايش و نتيجه آن روی دو سيستم باال را 
 :مشاهده می كنيد

Adobe Photoshop 5.5: 



 

 6 

در اين تست .  در بين گرافيست ها دارد اين نرم افزار محبوبيت زيادی  
 . كندتر از آتلون است% ١٣مشاهده می شود كه پنتيوم حدود 

      

 ١شکل-

   

Adobe Illustrator 8.0.1: 

كندتر از آتلون % ٢١در اين تست مشاهده می شود كه پنتيوم حدود 
 . است
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 ٢شکل-

AutoCAD 2002: 

كندتر از آتلون % ٢٥ می شود كه پنتيوم حدود در اين تست مشاهده
 . است

    

 ٣شکل-

OV-Ray 3.5: 
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ر از آتلون كندت% ٣٥در اين تست مشاهده می شود كه پنتيوم حدود 
 . است

        

 ٤شکل-

Phase 2: 

 به دليل بخش محاسبه اعشار كه در آتلون بسيار قوی تر از پنتيوم است،   
 يك Phase 2برنامه . های مهندسی آتلون بهتر كار می كنددر برنامه 

برنامه محاسبه فشار مكانيكی بر اجسام هندسی پيچيده با استفاده از المان 
 . بعدی است٢محدود 
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 ٥شکل-

SysMark 2000: 

 ٢٠٠٢ نشان داد كه نسخه AMD در يك اقدام جالب توجه شركت   
در اين مورد بعدا بحث . ( دارای ايراد اساسی استSysMarkبرنامه 

 اين برنامه استفاده شده ٢٠٠٠بنابراين در اينجا از نسخه .) خواهيم كرد
 . است
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 ٦شکل-

 Windows Media به جز در يك مورد كه به دليل ايراد برنامه   
Encoderه و در  يكی از قابليت های آتلون مورد استفاده قرار نگرفت

نتيجه كندتر از پنتيوم كار كرده، در باقی موارد آتلون يا سريع تر از 
 .پنتيوم بوده و يا دو پروسسور هم سرعت بوده اند

SPECviewperf 7: 

آتلون در تمامی تست ها به جز يك مورد يا سريع تر از پنتيوم بوده و يا 
 . هم سرعت
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 ٧شکل-

BrainMaker Pro v3.75: 

نرم افزار فوق .  شبكه های عصبی روز به روز اهميت بيشتری می يابند  
اين نرم افزار را . نرم افزاری قوی برای تحليل شبكه های عصبی است

وان برای پيش بينی بازار، سهام، اوراق قرضه و هر جايی كه نياز به می ت
در اين كاربرد آتلون به راحتی از . پيش بينی پارامتری باشد، به كار برد

 . سد پنتيوم عبور می كند
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 ٨شکل-

 در اين قسمت چند سيستم ديگر برای آزمايش نحوه عملكرد   
 :پروسسورهای پنتيوم و آتلون در برنامه های مختلف آمده است

سيستم 
مبتنی بر 
 پنتيوم

سيستم مبتنی بر 
 آتلون

 مشخصات
 سيستم

Pentium 
4 2.8 
GHz 

Pentium 
4 2.66 
GHz 

Pentium 
4 2.53 
GHz 

Pentium 
4 2 48 

Athlon XP 
2600+ 

Athlon XP 
2400+ 

Athlon XP 
2200+ 

 پروسسور
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GHz 

MSI 
845GMax 
(i845G) 

Epox EP-8K3A+ 
(VIA KT33) 

 مادربورد

512 MB حافظه 

PC2700 CL2 DDR SDRAM نوع حافظه 

VsionTek Xtasy GeForce 4 
Ti4400 

كارت 
 گرافيكی

1024x768x32 @ 75Hz 
دقت 
 گرافيكی

IBM DTLA 307015 
ديسك 
 سخت

Microsoft Windows XP 
Professional 

سيستم 
 عامل

 : و توليد صفحات وبOfficeعملكرد سيستم در برنامه 

 می بينيم كه در اينجا نيز با ١١ و ١٠، ٩ با نگاه كردن به شكل های   
اين . ست نتايج به نفع پنتيوم اSysMark 2002استفاده از نرم افزار 
 SysMark بسيار عجيب بود زيرا نسخه قبلی AMDمساله برای شركت 

 عرضه شده بود، آتلون را بسيار برتر از پنتيوم ارزيابی ٢٠٠١كه در سال 
مسووالن شركت با بررسی بيشتر دريافتند كه نسخه های . كرده بود
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 Adobe Photoshop, Windows Mediaجديد نرم افزارهای 

Encoder, Microsoft Office در ويرايش جديد SysMark به طور 
 حدود ٢٠٠١به طور مثال در ويرايش . كامل در نظر گرفته نشده است

 اجرا می شوند ولی در Adobe Photoshop فيلتر مختلف برنامه ١٣
 فيلتر جديد اجرا می شوند منتها ٣ فيلتر قديمی و ٣ تنها ٢٠٠٢ويرايش 

لترهای مورد استفاده فيلترهايی است في. چند بار اين عمل تكرار می شود
. كه به علت استفاده از قابليت های پنتيوم روی آن سريع تر اجرا می شوند

 .با تصحيح برنامه و تكميل فيلترها كفه ترازو به نفع آتلون برگشت

                 

 ٩شکل-

 

         

 ١٠شکل-
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 ١١شکل-

 :فشرده سازی موسيقی

 می بينيم كه در زمينه تبديل موسيقی به فايل های فشرده ١٢ در شكل   
MP3اين كار تنها توجه داشته باشيد كه .  نيز رقابت به نفع آتلون است

در صورت . اندكی متكی به پهنای باند بين پروسسور و حافظه است
 مشاهده می كنيد كه ١٣حركت به سوی صوت و تصوير در شكل 

اول : اين پديده به دو دليل روی می دهد. وضعيت كامال متفاوت است
 بهينه شده است و دوم اينكه عمليات ٤ برای پنتيوم DivXاينكه كدك 

 صوت و تصوير بسيار وابسته به پهنای باند بين پروسسور و فشرده سازی
 . استAMDاينتل در اين مورد خيلی جلوتر از . حافظه است

            

 ١٢شکل-
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      ١٣شکل-

 :فشرده سازی فايل ها

 . در اينجا نيز پنتيوم جلوتر از آتلون است

              

 ١٤شکل-

PCMark 2002: 

 LZ77 و JPEG اين نرم افزار با استفاده از الگوريتم فشرده سازی   
همانطور كه ) ١٦ و ١٥شكل . (كاركرد پروسسور را اندازه گيری می نمايد

 است ولی كندتر از پنتيوم ٢,٥٣ سريع تر از پنتيوم ٢٦٠٠+می بينيد آتلون 
تا جايی كه مربوط به استفاده پروسسور از حافظه است، پنتيوم . ٢,٦٦

سرعت انتقال . آتلون را به دليل سرعت باالی باس پشت سر می گذارد
انيه است، در مقابل  گيگابيت در ث٢,٧اطالعات در پروسسور آتلون حدود 

 .  گيگابيت در ثانيه٤,٢پنتيوم با سرعت 
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 ١٥شکل-

    

 ١٦شکل-

 :بازی های سه بعدی

٣Dmark: 

 يك بازی به حساب نمی آيد ولی ما بررسی خود را با ٣Dmark گر چه   
همانطور كه می بينيد خانواده پنتيوم جلوتر ) ١٧شكل . (آن آغاز می كنيم

 . حال بهتر است كه به چند بازی واقعی نگاه كنيم. تاس

     

 ١٧شکل-

Return to Castle Wolfenstein: 



 

 18 

در ) ١٨شكل . ( استQuake3شبيه بازی  اين بازی از بسياری جهات   
البته از يك بازی وابسته به موتور بازی . اينجا نيز پنتيوم جلوتر است

Quakeجز اين نيز انتظاری نمی رود . 

   

 ١٨شکل-

Comanche4: 

 . بهتر كار می كند% ١٥در اينجا نيز پنتيوم حدود 

 
 ١٩شکل-

Serious Sam: 

. ين بازی احتماال بازی محبوب طرفداران آتلون خواهد شد نسخه دوم ا  
 تصوير در ٢در حد (در اينجا آتلون به ميزان بسيار اندكی ) ٢٠شكل (

 .بيشتر از پنتيوم كار می كند) ثانيه
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 ٢٠شکل-

 :ايجاد تصاوير سه بعدی

 ٣D Studio Max:  در اينجا سه نرم افزار مختلف را بررسی می كنيم  

4.26، Maya 4.0.1 و نسخه جديد Lightwave به نام Lightwave 

v7.5 . در اين تست زمان الزم برای توليد يك تصوير سه بعدی اندازه
 كه در تست استفاده شد، بر ٣D Studio Maxنسخه . ستگيری شده ا

 نيز ٢١اساس قابليت های ويژه پنتيوم نوشته شده است و در شكل 
هنوز آخرين ) ٢٤ و ٢٣ و ٢٢شكل . (می بينيد كه پنتيوم بهتر عمل می كند

.  آن است، آزمايش نشده است٥ كه نگارش ٣D Studio Maxنسخه 
نرم افزار . ی آتلون بهينه شده استگفته شده است كه نگارش فوق برا

Maya برای پروسسور خاصی نوشته نشده و هر دو پروسسور تقريبا 
 مدت زمان الزم بسيار Lightwaveدر نرم افزار . مشابه عمل می كنند

 .وابسته به نوع صحنه است و نتيجه مشخصی به دست نمی دهد

    

 ٢١شکل-
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 ٢٢شکل-

   

 ٢٣شکل-

        

 ٢٤شکل-

 :ای  حرفهOpenGLبرنامه های مهندسی و 

 از سايت ScienceMark در اين قسمت از نرم افزار   
www.sciencemark.orgاين برنامه برای .  استفاده شده است

ت زمان الزم برای در تست، مد. پروسسور خاصی نوشته نشده است
كامال طبيعی ) ٢٧ و ٢٦ و ٢٥شكل . (انجام كار خاصی اندازه گيری می شود

ولی . است كه آتلون در مدل سازی رياضی و رمزنگاری بهتر عمل كند
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در مدل سازی مولكولی كه انتقال اطالعات بين پروسسور و حافظه بسيار 
 .اهميت دارد، پنتيوم بهتر عمل می كند

    

 ٢٥شکل-

    

 ٢٦شکل-

       

 ٢٧شکل-

 می بينيد كه از نرم افزار ٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ در شكل های   
SPECviewerاين نرم افزار به دليل قديمی بودن از .  استفاده شده است

قابليت های پنتيوم استفاده نمی كند و چون بار محاسباتی زيادی دارد 
 .آتلون در اين تست بسيار قوی ظاهر شده است
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 ٢٨شکل-

       

 ٢٩شکل-

        

 ٣٠شکل-

   

 ٣١شکل-
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 ٣٢شکل-

     

 ٣٣شکل-

مشخصات 
 سيستم

سيستم مبتنی بر 
 آتلون

 سيستم مبتنی بر پنتيوم

 Athlon XP پروسسور
2800+ Pentium 4 2.8 GHz 

 ASUS A7V8X ABIT THII مادربورد

 MB 1024 حافظه

 PC3200 DDR نوع حافظه
SDRAM PC800 RDRAM 

 NVIDIA GeForce4 Ti4600 كارت گرافيكي

 20GB IBM DTLA 7200rpm ديسك سخت

 Microsoft Windows XP Professional سيستم عامل
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نرم افزارهای 
 مورد آزمايش

3D Studio Max 5 (OpenGL 
Rendering), 1280*1024 32bit 

  

 آزمايش ١٣ در ٣D Studioبا سيستم های فوق، نسخه نهايی نرم افزار    
يج نشان داد كه در مواردی كه تعداد منابع نتا. مورد تست قرار گرفت

بهتر % ٢٠تا % ١٥نور متعدد و اشكال هندسی پيچيده بودند، پنتيوم حدود 
 مشابه همديگر Textureولی در زمينه پياده سازی . عمل كرده است

 .هستند

) ٣٤شكل  (٣D Studioدر اين آزمايش رندر كردن تصوير معروف . ١   
.  منبع نور موجود است٣ تا و ٤١٦٠د ضلعی ها تعداد چن. انجام شده است

 . می بينيد، آتلون اندكی سريع تر از پنتيوم است٣٥همانطور كه در شكل 

     

 ٣٤شکل-

           

 ٣٥شکل-
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 چند ضلعی ٥٣٥٢٨ كه مورد تست قرار گرفت، حدود ٣٦در تصوير . ٢   
 . بار پنتيوم سريع تر است اين٣٧در شكل .  منبع نور موجود است٢و 

      

 ٣٦شکل-

            

 ٣٧شکل-

در كل .  آمده است٤١ تا ٣٨ نتيجه چند آزمايش ديگر در شكل های   
ميبينيم كه به دليل وابسته بودن رندر نهايی به قدرت محاسبه اعشار، 

صف  معادل نCacheآتلون با وجود سرعت كالك پايين تر و حافظه 
 .پنتيوم، در رقابت بسيار نزديك پنتيوم است

           

 ٣٨شکل-
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 ٣٩شکل-

       

 ٤٠شکل-

          

 ٤١شکل-

 :تست عملكرد حافظه

 دسترسی Cache جالب توجه است كه به دليل سريع تر بودن اليه اول   
ی كه اندازه متغير از آن تجاوز نكند، اليه به آن سريع تر است و در صورت

در پنتيوم با گذشت اندازه متغير از اندازه اليه . دوم استفاده نخواهد شد
اول، سرعت دسترسی به آرامی كاهش می يابد؛ برخالف آتلون كه اين 

 . گذشت با سقوط شديد سرعت بسيار مشهود است

بت در حافظه و سپس  آزمايش اول شامل قرار دادن يك رشته اعداد ثا  
 می بينيم كه پنتيوم با يك منحنی ٤٢در شكل . خواندن مجدد آنها بود
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اين امر به دليل . نسبتا هموار باالتر از آتلون با يك سقوط شديد است
 .پهنای باند بدون رقيب اينتل است

               

 ٤٢شکل-

 در آزمايش دوم، با اندكی تغيير نسبت به اولی، اين بار يك عدد صحيح   
 می بينيم كه آتلون نسبت به تست ٤٣در شكل . نيز به آن اضافه می كند

د پنتيوم به شدت تضعيف اول تغيير نسبتا اندكی دارد در حالی كه عملكر
 .شده است

              

 ٤٣شکل-

Sisoftware Sandra: 
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به عملكرد .  است در اينجا نسخه آزمايشی برنامه فوق استفاده شده  
البته پنتيوم . در پنتيوم توجه كنيد) FPU(ضعيف بخش محاسبات اعشاری 

 .  بهره مند استVIA P4X266از چيپ ست فوق العاده 

           

 ٤٤شکل-

 :نتيجه گيری

 از آزمايشات مختلف نرم افزاری نتيجه می شود كه در برنامه های   
محاسباتی و مهندسی پيچيده و همچنين در برنامه های گرافيكی كه برای 

اجرا به بخش محاسبات اعشاری پروسسور زياد وابسته هستند، 
در حاليكه در .  اندپروسسورهای سری آتلون موفق تر ظاهر شده

برنامه های تبديل فرمت های گوناگون فايل های صوتی و تصويری و 
بديهی . فشرده سازی فايل ها پروسسورهای سری پنتيوم قوی تر هستند

است كه انتخاب پروسسور مناسب كامال بستگی به كاربرد مورد انتظار 
مقاله به دارد و نويسنده اميدوار است كه خواننده پس از مطالعه اين 

 .شناخت كافی برای انتخاب پروسسور مناسب برسد

  


