Σήµατα κατατεθέντα και επωνυµίες
Κατάλογος εγκεκριµένων ουσιαστικών
Παρακάτω καταγράφεται ένας κατάλογος των κατάλληλων ουσιαστικών για κάθε σήµα
κατατεθέν της Intel µαζί µε τη µετάφρασ των ουσιαστικών αυτών στα Ελληνικά. Τα
ουσιαστικά πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως εξής: προσαρµογέας EtherExpress™.
Τα ακόλουθα αποτελούν σήµατα κατατεθέντα ή κατοχυρωµένα σήµατα της εταιρίας Intel
Corporation ή των θυγατρικών της εταιριών στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες:
Celeron®
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Celeron® D
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Celeron® M
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Chips®
logo
mark
name
processor
trademark
EtherExpress™
adapter
board
card
Classic
Classic Adapter
LAN adapter
mark
name

λογότυπο
σήµα
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα
προσαρµογέας
πλακέτα
kάρτα
Κλασικό
Κλασικός προσαρµογέας
προσαρµογέας LAN
σήµα
όνοµα

Network Adapter
PRO
PRO LAN
PRO/10
PRO/100
PRO/100 Intelligent Server Adapter
PRO/100 S Management Adapter
PRO/100 Server Adapter
PRO/100 Smart Adapter
PRO/100+ Adapter
PRO/100+ Dual Port Server Adapter
PRO/100+ Management Adapter
PRO/100+ S Server Adapter
PRO/100+ Server Adapter
PROSet Utility
subsystem
trademark

Προσαρµογέας δικτύου
PRO
PRO LAN
PRO/10
PRO/100
Προσαρµογέας διακοµιστή PRO/100
Intelligent
Προσαρµογέας διαχείρισης PRO/100 S
Προσαρµογέας διακοµιστή PRO/100
Προσαρµογέας PRO/100 Smart
Προσαρµογέας PRO/100+
Προσαρµογέας διακοµιστή PRO/100+
διπλής θύρας
Προσαρµογέας διαχείρισης PRO/100+
Προσαρµογέας διακοµιστή PRO/100+
S
Προσαρµογέας διακοµιστή PRO/100+
Βοηθητικό πρόγραµµα PROSet
υποσύστηµα
εµπορικό σήµα

ETOX™
flash memory
flash technology
mark
name
process technology
technology
trademark

µνήµη flash
τεχνολογία flash
σήµα
όνοµα
τεχνολογία επεξεργασίας
τεχνολογία
εµπορικό σήµα

FlashFile™
chip
component
mark
memory
name
subsystem
trademark

ολοκληρωµένο κύκλωµα
στοιχείο
σήµα
µνήµη
όνοµα
υποσύστηµα
εµπορικό σήµα

i386™ & i486™ & Intel386™ & Intel486™
chip
CPU
embedded processor
mark
microprocessor
name
processor
trademark

ολοκληρωµένο κύκλωµα
CPU
ενσωµατωµένος επεξεργαστής
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

i960®
chip
component
core
CPU
I/O processor
Low Power Processor

ολοκληρωµένο κύκλωµα
στοιχείο
πυρήνας
CPU
επεξεργαστής I/O
Επεξεργαστής Χαµηλής Ισχύος

mark
microprocessor
name
processor
Superscalar Processor
trademark
Value Processor

σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
Επεξεργαστής Υπερβαθµωτός
εµπορικό σήµα
Επεξεργαστής Αξίας

iCOMP®
formula
index
journal/report
mark
name
performance index
rating
trademark

τύπος
δείκτης
εφηµερίδα/αναφορά
σήµα
όνοµα
δείκτης απόδοσης
κατάταξη
εµπορικό σήµα

InstantIP™
configuration
mark
name
setup
technology
trademark

ρυθµίσεις παραµέτρων
σήµα
όνοµα
εγκατάσταση
τεχνολογία
εµπορικό σήµα

Intel®
Approved nouns: any noun that is an
approved noun for any mark on this list,
e.g. Intel® processors, Intel® products,
Intel® services, etc.

In addition, if "Intel" is used as first part of a
term that represents an Intel product,
service or program (like Intel®
motherboard, Intel® architecture, Intel®
Internet Provider Program, Intel® Online
Services, etc.) the ® symbol is also used.

Note: the only time the ® symbol is not
necessary after Intel is when Intel is used
to refer to the company itself in text
references.
Intel740™
chip
drivers
graphics accelerator
graphics accelerator chip
graphics chip
graphics controller
mark
name

Εγκεκριµένα ουσιαστικά: οποιοδήποτε
ουσιαστικό που αποτελεί ένα εγκεκριµένο
ουσιαστικό για οποιοδήποτε σήµα του
παρόντος καταλόγου, π.χ. επεξεργαστές
Intel®, προϊόντα Intel®, υπηρεσίες Intel®,
κτλ.
Επιπρόσθετα, αν η λέξη "Intel"
χρησιµοποιείται ως πρώτο µέρος ενός όρου
που αντιπροσωπεύει ένα προϊόν, υπηρεσία
ή πρόγραµµα της Intel (όπως µητρική
πλακέτα Intel®, αρχιτεκτονική Intel®,
Πρόγραµµα παροχής Internet Intel®,
Άµεσες υπηρεσίες Intel®, κτλ.) επίσης
χρησιµοποιείται το σύµβολο ®.
Σηµείωση: το σύµβολο ® δεν είναι
απαραίτητο µετά τη λέξη Intel µόνο όταν η
λέξη Intel χρησιµοποιείται για να αναφερθεί
στην εταιρία εντός αναφορών κειµένου.
ολοκληρωµένο κύκλωµα
προγράµµατα οδήγησης
επιταχυντής γραφικών
ολοκληρωµένο κύκλωµα επιταχυντή
γραφικών
ολοκληρωµένο κύκλωµα γραφικών
ελεγκτής γραφικών
σήµα
όνοµα

trademark

εµπορικό σήµα

IntelDX2™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark

ολοκληρωµένο κύκλωµα
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

IntelDX4™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark

ολοκληρωµένο κύκλωµα
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

IntelSX2™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark

ολοκληρωµένο κύκλωµα
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Intel® Centrino®
brand
logo
mark
mobile technology
Mobile Technology Test Utility
Mobile Technology Zone
name
trademark
Intel® Dialogic®
application
architecture
board
building blocks
coders
Combined Media Board
Conferencing Board
Configuration Manager
Continuous Speech Processing
diagnostics
Digital Telephony Interface (DTI) Board
DM/V-A Multifunction Series
Fax Board
firmware
H100

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
Τεχνολογία […] για φορητούς
υπολογιστές
Βοήθηµα ελέγχου τεχνολογίας […] για
φορητούς υπολογιστές
Ζώνη κινητής τεχνολογίας
όνοµα
εµπορικό σήµα
εφαρµογή
αρχιτεκτονική
πλακέτα
µπλοκ δόµησης
κωδικοποιητές
Κάρτα Συνδυασµένων Μέσων
Κάρτα Συνδιασκέψεων
∆ιαχείριση Παραµέτρων
συνεχής επεξεργασία οµιλίας
διαγνωστικά
Κάρτα ∆ιασύνδεσης Ψηφιακής
Τηλεφωνίας (DTI)
Σειρά Πολλαπλών Λειτουργιών DM/VA
Κάρτα Φαξ
υλικολογισµικό
H100

H110
hardware
IP Board
IP Media Server
JCT Shared Resource Series
Line-Tapping Board
Media Gateway
Media Processing Board
multi-chassis
Network Interface
PBX Integration Board
platform
processing
product
server software
Single Media Board
software
Speech Board
Speech Platform Software
speech processing
SS7 Board
Station Interface Board
Switching Board
System Release
System Release Software
technology
telephony
Telephony Platform
tool
transcoders
Voice Board

H110
υλικό
Κάρτα IP
διακοµιστής µέσων πρωτοκόλλου
Internet
Σειρά Κοινόχρηστων Πόρων JCT
Κάρτα Σύνδεσης Γραµµής
πύλη µέσων
Κάρτα Επεξεργασίας Μέσων
πολλαπλών σκελετών
διασύνδεση δικτύου
Κάρτα Ολοκλήρωσης PBX
πλατφόρµα
επεξεργασία
προϊόν
λογισµικό διακοµιστή
Μονή πλακέτα µέσων
λογισµικό
Κάρτα Οµιλίας
Πλατφόρµα λογισµικού οµιλίας
επεξεργασία οµιλίας
Κάρτα SS7
Κάρτα ∆ιασύνδεσης Σταθµού
Κάρτα Μεταγωγής
Εκδοση Συστήµατος
Εκδοση Λογισµικού Συστήµατος
τεχνολογία
τηλεφωνία
πλατφόρµα τηλεφωνίας
εργαλείο
µετατροπείς κώδικα
Κάρτα φωνής

Intel Inside®
brand
logo
mark
name
Online Network
program
Showcase logo
symbol
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
όνοµα
Άµεσο δίκτυο
πρόγραµµα
Λογότυπο βιτρίνας
σύµβολο
εµπορικό σήµα

Intel NetBurst®
mark
microarchitecture
name
trademark

σήµα
µικροαρχιτεκτονική
όνοµα
εµπορικό σήµα

Intel NetMerge®
application
brand
Call Information Manager
Call Manager
Call Monitoring Manager
Call Processing Software

εφαρµογή
επωνυµία
∆ιαχειριστής πληροφοριών κλήσης
∆ιαχειριστής κλήσεων
∆ιαχειριστής παρακολούθησης κλήσης
Λογισµικό επεξεργασίας κλήσης

Call Routing Manager
CSTA Switch Simulator
CT Application Development
Environment
Enhanced SDK
Gateway
mark
Media Communications Carrier
Software
server software
software
technology
trademark
Intel NetStructure®
350 Watt Hot Swap DC Power Supply
3G Blade
3G Board
Access Manager
Adaptive Computing Accelerator Board
Air Management Blade
appliance
Application Shaper
backplane
Backplane Spare
Blade
Board
Board Reference Design
Cache Appliance
Certificate Authority
Certificate Authority Pro
Chassis Management Module
Combined Media Board
Commerce Switch System
Communication Board
Communications Building Blocks
Compute Processor Board
Content Accelerator
Data Center Products
Digital Signaling Converters (DSC)
Digital Signaling Converter (DSC)
Software
Digital Telephony Interface Board
e-Commerce Accelerator
e-Commerce Director
e-Commerce products
e-Commerce Switch
family
Fan Tray
Fan Tray Spare
Fax Board

∆ιαχειριστής δροµολόγησης κλήσης
Προσοµειωτής εναλλαγής CSTA
Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογής CT
Εµπλουτισµένο SDK
Πύλη δικτύου
σήµα
Λογισµικό φορέα επικοινωνιών µέσων
λογισµικό διακοµιστή
λογισµικό
τεχνολογία
εµπορικό σήµα
Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύµατος 350
Watt εναλλαγής εν λειτουργία
3G Blade
3G Πλακέτα
∆ιαχερισ πρόσβασης
Πλακέτα επιτάχυνσης προσαρµόσιµης
υπολογιστικής
Πτερύγια διαχείρισης αέρα
συσκευή
∆ιαµορφωτής εφαρµογής
Βασική δοµή υποστήριξης καρτών
Εφεδρική βασική δοµή υποστήριξης
καρτών
Blade
Πλακέτα
σχεδιασµός αναφοράς κάρτας
συσκευή cache
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών Pro
Υποµονάδα διαχείρισης αρθρωτής
συσκευής
Κάρτα συνδυασµένων µέσων
σύστηµα διακοπτών εµπορίου
Κάρτα Επικοινωνίας
Οµάδες ∆όµησης Επικοινωνιών
Κάρτα επεξεργαστή υπολογισµών
Επιταχυντής περιεχοµένου
προϊόντα κέντρων δεδοµένων
Μετατροπείς ψηφιακής σηµατοδότησης
(DSC)
Λογισµικό µετατροπέα ψηφιακής
σηµατοδότησης (DSC)
Κάρτα διασύνδεσης ψηφιακής
τηλεφωνίας
Επιταχυντής ηλεκτρονικού εµπορίου
∆ιευθυντής ηλεκτρονικού εµπορίου
προϊόντα ηλεκτρονικού εµπορίου
Μεταγωγέας ηλεκτρονικού εµπορίου
οικογένεια
∆ίσκος ανεµιστήρα
Εφεδρική δίσκου ανεµιστήρα
Κάρτα φαξ

General Purpose Packet Switched
Platform
Gigabit Ethernet Switch
High-Performance Processor Board
High-Performance Single Board
Computer
High-Performance System Master
Processor Board
Host Media Processing Software
Hosting Appliance
hub
I/O Mezzanine Expansion Card
IDE Carrier
IP Board
IP Media Gateway
Line-Tapping Board
Management Appliance
module
Multi-Site Traffic Director
PBX Digital Gateway
PBX-IP Media Gateway
PCI Network Processor Board
platform
Policy Manager
Power Entry Module
Power Midplane
product
Rear Panel Transition Board
Redundant System Slot Packet
Switched Platform
reference design
Reporting Tool
router
Routing Switch
Server Platform
Shelf
Signaling Gateway
Signaling Interface Units (SIU)
Single Board Computer
Singular Digital Signaling Converters
Singular Signaling Interface Unit
Solutions
SS7 Board
SS7 Compact PCI Board
SS7 ISA Board
SS7 Protocols
SS7 Server
SS7 Signaling Gateway
SS7 Solutions
SS7/SIGTRAN Signaling Gateway
Stackable Switch

Πλατφόρµα µεταγωγής πακέτων
γενικού σκοπού
Μεταγωγέας Gigabit Ethernet
Κάρτα επεξεργαστή υψηλής απόδοσης
Υπολογιστής µονής κάρτας υψηλής
απόδοσης
Κύρια πλακέτα επεξεργαστή
συστήµατος υψηλής απόδοσης
Λογισµικό επεξεργασίας µέσων
κεντρικού υπολογιστή
Συσκευή φιλοξενίας
διανοµέας
Ενδιάµεση κάρτα επέκτασης
εισόδου/εξόδου
Φορέας IDE
Κάρτα IP
Πύλη Μέσων IP
Κάρτα σύνδεσης γραµµής
Συσκευή διαχείρισης
λειτουργική µονάδα
∆ιευθυντής κίνησης πολλαπλών
τοποθεσιών
Ψηφιακή Πύλη PBX
Πύλη Μέσων PBX-IP
Κάρτα επεξεργαστή δικτύου PCI
πλατφόρµα
διαχειριστής πολιτικής
Υποµονάδα εισόδου ισχύος
Ενδιάµεση κάρτα ισχύος
προϊόν
Πλακέτα µετάβασης πίσω πάνελ
Πλατφόρµα µεταγωγής πακέτων
υπεράριθµν σχισµών συστήµατος
σχεδιασµός αναφοράς
εργαλείο αναφοράς
δροµολογητής
διακόπτης δροµολόγησης
Πλατφόρµα διακοµιστή
Ράφι
Πύλη σηµατοδότησης
Μονάδες διασύνδεσης σηµατοδότησης
(SIU)
Υπολογιστής Μονής Κάρτας
Μετατροπείς µοναδικής ψηφιακής
σηµατοδότησης
Μονάδα διασύνδεσης µοναδικής
σηµατοδότησης
λύσεις
Κάρτα SS7
Συµπαγής κάρτα PCI SS7
Κάρτα ISA SS7
Πρωτόκολλα SS7
∆ιακοµιστής SS7
Πύλη σηµατοδότησης SS7
Λύσεις SS7
Πύλη σηµατοδότησης SS7/SIGTRAN
στοιβάσιµος διακόπτης

Standalone Switch
Station Interface Board
Storefront Appliance
switch
technology
Traffic Director
Traffic Management Equipment
Traffic Shaper
Value Board Reference Design
Voice Board
VPN Client
VPN Client Deployment Tool
VPN Firmware
VPN Gateway
VPN Gateway Family
VPN Management Suite
VPN Manager
Web Hosting Appliance
XML Accelerator
XML Director

αυτόνοµος διακόπτης
Κάρτα διασύνδεσης σταθµού
Συσκευή κύριου ηλεκτρονικού
καταστήµατος
µεταγωγή
τεχνολογία
∆ιευθυντής κίνησης
Εξοπλισµός διαχείρισης κίνησης
διαµορφωτής κίνησης
Σχεδιασµός αναφοράς πλακέτας αξίας
Κάρτα φωνής
πελάτης VPN
Εργαλείο ανάπτυξης πελάτη VPN
Υλικολογισµικό VPN
Πύλη δικτύου VPN
Οικογένεια πυλών VPN
Οικογένεια προγραµµάτων διαχείρισης
VPN
∆ιαχειριστής VPN
Αυτόνοµη ∆ικτυακή Συσκευή Web
Επιταχυντής XML
∆ιευθυντής XML

Intel® SingleDriver™
mark
name
technology
trademark

σήµα
όνοµα
τεχνολογία
εµπορικό σήµα

Intel SpeedStep®
mark
name
technology
trademark

σήµα
όνοµα
τεχνολογία
εµπορικό σήµα

Intel StrataFlash®
chip
component
Embedded Memory
High Density Memory
mark
memory
Multi-bit Memory Devices
name
subsystem
Synchronous Memory
technology
trademark
wireless memory
Wireless Memory System
Intel® Wireless MMX™
brand
execution unit
instructions
mark

ολοκληρωµένο κύκλωµα
στοιχείο
Ενσωµατωµένη µνήµη
µνήµη υψηλής πυκνότητας
σήµα
µνήµη
διατάξεις µνήµης πολλαπλών bit
όνοµα
υποσύστηµα
Σύγχρονη µνήµη
τεχνολογία
εµπορικό σήµα
µνήµη για ασύρµατες συσκευές
Σύστηµα µνήµης για ασύρµατες
συσκευές
επωνυµία
µονάδα εκτέλεσης
οδηγίες
σήµα

module
name
technology
trademark
Intel® Wireless MMX™ 2
brand
execution unit
instructions
mark
module
name
technology
trademark
Intel® Xeon™
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
When referring to Pentium® II Xeon™,
Pentium® III Xeon™ and Intel® Xeon™
collectively, use one of the following nouns
only:
microprocessor family
microprocessor line
processor family
processor line

υποµονάδα
όνοµα
τεχνολογία
εµπορικό σήµα
επωνυµία
µονάδα εκτέλεσης
οδηγίες
σήµα
υποµονάδα
όνοµα
τεχνολογία
εµπορικό σήµα
επωνυµία
ολοκληρωµένο κύκλωµα
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα
Όταν αναφέρεστε συλλογικά στα Pentium®
II Xeon™, Pentium® III Xeon™ και Intel®
Xeon™, χρησιµοποιείστε µόνο ένα από τα
ακόλουθα ουσιαστικά:
οικογένεια µικροεπεξεργαστών
γραµµή µικροεπεξεργαστών
οικογένεια επεξεργαστών
γραµµή επεξεργαστών

Intel XScale®
brand
core
mark
microarchitecture
name
technology
trademark
XDB Simulator for PXA250

επωνυµία
πυρήνας
σήµα
µικροαρχιτεκτονική
όνοµα
τεχνολογία
εµπορικό σήµα
Προσοµοιωτής XDB για PXA 250

IPLink™
product
telephone platform

προϊόν
πλατφόρµα τηλεφώνου

Itanium®
architecture
assembler
brand
compiler
instructions
logo
mark
microprocessor
name

αρχιτεκτονική
συµβολοµεταφραστής
επωνυµία
µεταγλωττιστής
οδηγίες
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα

processor
Solutions Alliance
trademark

επεξεργαστής
Συµµαχία λύσεων
εµπορικό σήµα

Itanium®-based
application
component
computer
developer
driver
hardware
operating system
platform
server
Solutions
system
workstation

εφαρµογή
στοιχείο
υπολογιστής
προγραµµατιστής
πρόγραµµα οδήγησης
υλικό
λειτουργικό σύστηµα
πλατφόρµα
διακοµιστής
λύσεις
σύστηµα
σταθµός εργασίας

Itanium® 2
brand
compiler
instructions
logo
mark
microarchitecture
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
µεταγλωττιστής
οδηγίες
λογότυπο
σήµα
µικροαρχιτεκτονική
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Itanium® 2-based
application
component
computer
developer
driver
hardware
operating system
platform
server
Solutions
system
workstation

εφαρµογή
στοιχείο
υπολογιστής
προγραµµατιστής
πρόγραµµα οδήγησης
υλικό
λειτουργικό σύστηµα
πλατφόρµα
διακοµιστής
λύσεις
σύστηµα
σταθµός εργασίας

MCS®
(48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296 are
model numbers)
controller
Development Tool
Evaluation Kits
hardware
mark
microcontroller
name
tools
trademark

(Τα 48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296
είναι αριθµοί µοντέλων)
ελεγκτής
Εργαλείο Ανάπτυξης
Κιτ αξιολόγησης
υλικό
σήµα
µικροελεγκτής
όνοµα
εργαλεία
εµπορικό σήµα

MMX™
brand
instructions
logo
mark
Media Enhancement Technology
name
technology
trademark
Mobile Intel® Pentium® III Processor – M
The name Mobile Intel® Pentium® III
Processor - M should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "Processor - M" no
additional nouns are required with this
mark.

Additional nouns that can be used
following this product name are: brand,
label, logo, mark and name, such as
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M
logo.
The " - M" designation is only for use with
this processor and is not for use with any
other processor name or designation.
The use of a capital "P" in the word
Processor is specific to this name only.

Mobile Intel® Pentium® 4 Processor – M
The name Mobile Intel® Pentium® 4
Processor - M should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "Processor - M" no
additional nouns are required with this
mark.

Additional nouns that can be used
following this product name are: brand,
label, logo, mark and name, such as
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M
logo.
The " - M" designation is only for use with
this processor and is not for use with any
other processor name or designation.

επωνυµία
οδηγίες
λογότυπο
σήµα
τεχνολογία βελτίωσης µέσων
όνοµα
τεχνολογία
εµπορικό σήµα
Επεξεργαστής Intel® Pentium® III - M για
φορητούς προσωπικούς υπολογιστές
Tο όνοµα «Επεξεργαστής Intel® Pentium®
III - M για φορητούς προσωπικούς
υπολογιστές» θα πρέπει πάντα να
χρησιµοποιείται στην πλήρη µορφή του και
εφόσον αυτό το εµπορικό σήµα
ενσωµατώνει το ουσιαστικό «Επεξεργαστής
- M», κανένα άλλο ουσιαστικό δεν απαιτείται
µε αυτό το σήµα.
Πρόσθετα ουσιαστικά που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε αυτό το όνοµα
προϊόντος είναι: επωνυµία, µάρκα,
λογότυπο, σήµα και όνοµα, όπως λογότυπο
επεξεργαστή Intel® Pentium® III Processor M για φορητούς προσωπικούς υπολογιστές.
Ο χαρακτηρισµός « - M» προορίζεται για
χρήση µόνο µε αυτόν τον επεξεργαστή και
δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε κανένα
άλλο όνοµα ή χαρακτηρισµό επεξεργαστή.
Η χρήση του κεφαλαίου γράµµατος «Ε» στο
όνοµα Επεξεργαστής είναι ειδικό µόνο για
αυτό το όνοµα.
Επεξεργαστής Intel® Pentium® 4 - M για
φορητούς προσωπικούς υπολογιστές
Το όνοµα «Επεξεργαστής Intel® Pentium®
4 - M για φορητούς προσωπικούς
υπολογιστές» θα πρέπει πάντα να
χρησιµοποιείται στην πλήρη µορφή του και
εφόσον αυτό το εµπορικό σήµα
ενσωµατώνει το ουσιαστικό «Επεξεργαστής
- M», κανένα άλλο ουσιαστικό δεν απαιτείται
µε αυτό το σήµα.
Πρόσθετα ουσιαστικά που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε αυτό το όνοµα
προϊόντος είναι: επωνυµία, µάρκα,
λογότυπο, σήµα και όνοµα, όπως λογότυπο
επεξεργαστή Intel® Pentium® 4 Processor M για φορητούς προσωπικούς υπολογιστές.
Ο χαρακτηρισµός « - M» προορίζεται για
χρήση µόνο µε αυτόν τον επεξεργαστή και
δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε κανένα
άλλο όνοµα ή χαρακτηρισµό επεξεργαστή.

The use of a capital "P" in the word
Processor is specific to this name only.

Η χρήση του κεφαλαίου γράµµατος «Ε» στο
όνοµα Επεξεργαστής είναι ειδικό µόνο για
αυτό το όνοµα.

OverDrive®
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
socket
trademark
Voltage Regulator Module (VRM)

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
υποδοχή
εµπορικό σήµα
µονάδα ρυθµιστή τάσης (VRM)

Paragon®
computer
mark
name
supercomputer
system
trademark

υπολογιστής
σήµα
όνοµα
υπερυπολογιστής
σύστηµα
εµπορικό σήµα

PDCharm™
brand
chip
mark
name
trademark

επωνυµία
ολοκληρωµένο κύκλωµα
σήµα
όνοµα
εµπορικό σήµα

Pentium®
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
ολοκληρωµένο κύκλωµα
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® II
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® II Xeon™
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής

trademark

εµπορικό σήµα

Pentium® III
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® III Xeon™
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® 4
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® 4 processor Extreme Edition
brand
logo
mark
name
Pentium® 4 processor Extreme Edition
supporting Hyper-Threading Technology
The name “Pentium® 4 processor Extreme
Edition supporting Hyper-Threading
Technology” should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "processor" no
additional nouns are approved after
"Pentium 4”. In addition, no additional
nouns are approved after Hyper-Threading
Technology, so the name will be used as
Pentium® 4 processor Extreme Edition
supporting Hyper-Threading Technology

Επεξεργαστής Pentium® 4 έκδοσης
Extreme
επωνυµία
λογότυπο
σήµα
όνοµα
Επεξεργαστής Pentium® 4 έκδοσης
Extreme που υποστηρίζει τεχνολογία Hyper
Threading
Ο όρος Επεξεργαστής Pentium® 4 έκδοσης
Extreme που υποστηρίζει τεχνολογία Hyper
Threading θα πρέπει πάντα να
χρησιµοποιείται µε την πλήρη µορφή του και
εφόσον αυτό το εµπορικό σήµα
περιλαµβάνει το ουσιαστικό
«επεξεργαστής» δεν έχουν εγκριθεί άλλα
πρόσθετα ουσιαστικά µετά από το «Pentium
4». Επιπλέον, κανένα ουσιαστικό δεν έχει
εγκριθεί µετά το «τεχνολογία Hyper
Threading», έτσι το όνοµα θα
χρησιµοποιείται ως Επεξεργαστής
Pentium® 4 έκδοσης Extreme που
υποστηρίζει τεχνολογία Hyper Threading

Pentium® 4 processor supporting HyperThreading Technology
No additional nouns are approved after
Hyper-Threading Technology, so the name
will be used as Pentium® 4 processor
supporting Hyper-Threading Technology

Επεξεργαστής Pentium® 4 που υποστηρίζει
τεχνολογία Hyper-Threading
Κανένα ουσιαστικό δεν έχει εγκριθεί µετά το
«τεχνολογία Hyper Threading», έτσι το
όνοµα θα χρησιµοποιείται ως Επεξεργαστής
Pentium® 4 που υποστηρίζει τεχνολογία
Hyper Threading

Pentium® 4 Processor with HT Technology

Επεξεργαστής Pentium® 4 µε Τεχνολογία
Hyper Threading
επωνυµία
λογότυπο
σήµα
όνοµα

brand
logo
mark
name
Pentium® 4 Processor with HT Technology
Extreme Edition
brand
logo
mark
name

Επεξεργαστής Pentium® 4 Extreme Edition
µε Τεχνολογία Hyper Threading
επωνυµία
λογότυπο
σήµα
όνοµα

Pentium® D
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® M
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® OverDrive®
brand
logo
mark
name
processor
trademark

επωνυµία
λογότυπο
σήµα
όνοµα
επεξεργαστής
εµπορικό σήµα

Pentium® Pro
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name

επωνυµία
ολοκληρωµένο κύκλωµα
λογότυπο
σήµα
µικροεπεξεργαστής
όνοµα

processor
trademark
The Journey InsideSM
Educational Program
mark
name
program
service mark
VTune™
analyzer
Analyzer Update
Coach
Enterprise Analyzer
environment
mark
name
Performance Analyzer
Performance Analyzer Driver Kit
Performance Enhancement
Environment
Performance Environment
Performance Tools
tools
trademark
Xircom®
Adapter
Creditcard Mobile Adapter
RealPort™ Mobile Adapter
RealPort2™ Modular Mobile Adapter
Wireless LAN Module

επεξεργαστής
εµπορικό σήµα
εκπαιδευτικό πρόγραµµα
σήµα
όνοµα
πρόγραµµα
σήµα υπηρεσίας
αναλυτής
Ενηµέρωση ανάλυσης
Εκπαιδευτής
Αναλυτής επιχείρησης
περιβάλλον
σήµα
όνοµα
Αναλυτής απόδοσης
Κιτ οδηγού αναλυτή απόδοσης
Περιβάλλον βελτίωσης απόδοσης
Περιβάλλον απόδοσης
Εργαλεία απόδοσης
εργαλεία
εµπορικό σήµα
Προσαρµογέας
Κινητός προσαρµογέας πιστωτικής
κάρτας
Κινητός προσαρµογέας RealPort™
Αρθρωτός κινητός προσαρµογέας
RealPort2™
Ασύρµατη υποµονάδα LAN

*Άλλα ονόµατα και επωνυµίες ενδεχοµένως να αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων.
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα © 2005 Intel Corporation – Τελευταία ενηµέρωση: 6/2005

