
Intel CPU tabel med hvad CPUerne kan, trods forskelige
navne med pris
Denne tabel viser hvad for en Intel CPU kan det samme trods forskellige navne og
indpakning.
Skrevet den 03. Feb 2009 af seyed I kategorien Hardware / PC

Denne tabel viser, hvad for en Intel CPU, kan det samme trods forskellige navne og indpakning. Jeg har
opdelt Intel CPUer til 6 forskeleige typer udfra deres archtecture. Tabelen overskuelig gør nogen Intel
CPUerne.

<a href="http://www.seyed.com/1d/2010/2007/01/CPU_Intel.htm">
http://www.seyed.com/1d/2010/2007/01/CPU_Intel.htm</a>[/b]

Svar til komentar:
1) Det med 5 point, kendte jeg ikke systemet betjning måde og 5 point var systemets default.

2) Listen er begrænset men, den er ikke mangelful. Det omfatter kun nye Dual og Xeon, kun
Intel's kræftigest CPUer. Listen omfatter ikke almin eller svage CPUer. Fleste Normale single
CPUer har ikke nogen af de functions pånær nogen af PD eller hypertreating.

3) Listen er html tabel og kan ikke fores her. 

mvh.
Seyed M A Mearaji

Kommentar af krusnof d. 02. May 2007 | 1

Gå ind på intel.com og download en mere brugbar oversigt over alle Intels CPU'er etc.
Mht. priserne, så skifter de så hurtigt, at det bedre kan betale sig at tjekke løbende på edbpriser.dk
Og så er der stavefejl i de få ord som står der.

Kommentar af the_email d. 11. May 2007 | 2

Hvem sagde http://users.cybercity.dk/~bcc28085/frames.html

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 18. Apr 2007 | 3

Det kan slet ikke kaldes en artikel....
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5 point er for meget for et link til en hjemmeside, som kan findes via en simpel google søgning. Det er en
ommer

Kommentar af zypher212 d. 18. Apr 2007 | 5

Du er nødt til at læse korrektur på det, hvis du vil holde en hvis troværdighed. Både på linket og denne
artikel. Det er en fin service at yde folk, og nu hvor den er gratis kan det være meget god info til den

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.seyed.com/1d/2010/2007/01/CPU_Intel.htm
http://www.seyed.com/1d/2010/2007/01/CPU_Intel.htm</a>/b
http://users.cybercity.dk/~bcc28085/frames.html


avancerede bruger.
Måske også en idé at smide kilder på?
Og hvis det er nemmere for dig, så hold det hellere helt i engelsk, i stedet for blandingen. Hvis det
alligevel kræver engelsk at forstå artiklen, giver det ingen mening at blande de to sprog på den måde.

Jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved de målinger dog? CPU temperatur, kommer an på så mange
faktorer at det faktisk ikke er "tilladt" at sammenligne temperaturer.

Kommentar af huset d. 24. Apr 2007 | 6

Direkte dårlig selvom meningen nok er god.
Hertil er linket fyldt med fejl og mangler.
Fraråder man bruger point på at se dette link som er det eneste artiklen tilbyder.
Hertil er alle links i artiklen en forware til ebpriser. Ikke som man tror en forward til artikler om emnet.
Skuffende skuffende ! !


