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کامپیوتر ها چطور انقدر قوی شدند؟

در ابتــدا بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال قطعــات 

فیزیکــی اصلــی یــک کامپیوتــر را نــام مــی 

ــم: بری

1. کیس      2. مانیتور       3. بلندگو

4. صفحه کلید                 5. ماوس

ــز شــامل قطعــات اصلــی و  ــر نی کیــس کامپیوت

فرعــی اســت:

ــتم  ــدن سیس ــن ش ــرای روش ــی: ب ــات اصل قطع

رضوری هســتند. 

قطعــات فرعــی: بــرای افزایــش کارایــی سیســتم 

بــکار مــی رونــد و رضوری نیســتند.

CPU از قطعــات اصلــی کیــس اســت کــه 

بــرروی مــادر بــرد کامپیوتــر قــرار دارد.

 Central Processor عبــارت CPU مخفــف 

Unit اســت کــه در فارســی بــه آن واحد پردازش 

مرکــزی یــا هــان پردازنــده مــی گوینــد.

CPU مســئول پــردازش متامــی  دســتورالعمل   

هایــی اســت کــه توســط ســخت افزار و نرم افــزار 

ــر اجــرا مــی شــوند. در کامپیوت

معمــوال بــه CPU مغــز کامپیوتــر گفتــه می شــود. 

در حالــی کــه عبــارت مناســب تر بــرای پردازنــده 

یــک ماشــین حســاب فــوق العــاده پیرشفتــه 

اســت. عملکــرد و محاســبات انجــام شــده توســط 

پردازنــده فــوق العــاده رسیــع هســتند ولــی 

بــدون نرم افــزاری بــرای اجــرای دســتورالعمل، 

ــا اســتفاده اســت. ــه ای ب ــده قطع پردازن

در هنــگام خریــد کامپیوتــر ا پردازنــده مهــم 

تریــن معیــار بــرای انتخــاب اســت.

ــا مســتطیل  ــع ی پردازنده هــا در شــکل هــای مرب

تولیــد می شــوند و رو آنهــا نشــانه ای بــرای نصب 

ــد  ــه می کنن ــوکت تعبی ــده روی س ــت پردازن درس

کــه مانــع از نصــب اشــتباه پردازنــده روی ســوکت 

می شــود. زیــر پردازنــده صدهــا پیــن وجــود دارد 

کــه -بــا قرارگیــری در محــل مناســب روی ســوکت 

– ارتبــاط پردازنــده و مادربــرد را میــر می ســازد.

ســوکت  پردازنده هــا  از  نســل  هــر  تقریبــا 

دارنــد. را  خــود  بــه  مخصــوص 
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ــده ی  ــد کنن ــن رشکــت هــای تولی معــروف تری

پردازنــده intel و AMD    هســتند.

 رشکــت intel  بیشــرین پردازنــده را تولیــد 

از آن AMD  دومیــن رشکــت  کــرده وبعــد 

معــروف اســت کــه بیشــرین تولیــد را داشــته.

عملکــرد اصلــی پردازنــده عبارتنــد از: دریافــت 

داده هــا از دســتگاه هــای ورودی )ماننــد مــوس، 

کیبــورد و …( یــا نرم افزارهــای اجــرا شــده، 

در قــدم بعــد ترجمــه و درک نیازمندی هــای 

ــپس  ــا و س ــردازش داده ه ــت پ ــا و در نهای آنه

ارســال اطاعــات پــردازش شــده بــه نرم افــزار یــا 

ــور اســت.  ــد مانیت دســتگاه خروجــی شــا مانن

از اولیــن پردازنده هایــی کــه ظهــور کردنــد، 

تاکنــون پیرشفت هــای زیــادی در طــول ســالیان 

ــن وجــود، عملکــرد  ــا ای حاصــل شــده اســت. ب

واکشــی  گام  ســه  شــامل  پردازنــده  پایــه ی 

اجــرا  و   )Decode( رمزگشــایی   ،)Fetch(

)Execute( بــه قــوت خــود باقــی مانــده اســت.

)  Fetch( واکشی

گفتــه  دســتورالعمل  دریافــت  بــه  واکشــی 

ــر  ــب صف ــه در قال ــتورالعملی ک ــود. دس می ش

و یــک و از طریــق حافظــه اصلــی )رم( بــه 

ــا  ــتور تنه ــر دس ــود. ه ــال می ش ــده ارس پردازن

اســت.  عملیــات  یــک  از  کوچکــی  بخــش   

ایــن اســت کــه  نیازمنــد  بنابرایــن، پردازنــده 

بدانــد دســتورالعمل بعــدی چیســت. نشــانی 

ــه  ــگر برنام ــک شارش ــط ی ــی توس ــتور فعل دس

نگــه داشــته می شــود.   )Program Counter(

ســپس Program Counter و دســتورالعمل ها

 )Instruction Register( در واحــد ثبــت دســتور

 Program قــرار می گیرنــد. بعــد از آن مقــدار

ــا  ــد ت ــدا می کن ــش پی Counter یــک واحــد افزای

بــه نشــانی دســتورالعمل بعــدی ارجــاع دهــد.

)Decode( رمزگشایی

ــت  ــد ثب ــی و در واح ــتور، واکش ــک دس ــی ی وقت

ذخیــره   )Instruction Register( دســتور 

ــه  ــدی ب ــه واح ــتور را ب ــده دس ــود، پردازن می ش

 Instruction( دســتورالعمل  رمزگشــای  نــام 

واحــد،  ایــن  می کنــد.  منتقــل   )Decoder

تبدیــل  ســیگنال هایی  بــه  را  دســتورالعمل 

می کنــد کــه بــرای فعالیــت بــه واحدهــای دیگــر 

می شــود. فرســتاده  پردازنــده 

)Execute( اجرا

رمزگشــایی  دســتورالعمل های  نهایــی،  گام  در 

ــه بخش هــای مربوطــه در  ــل ب ــرای تکمی شــده ب

CPU ارســال می شــوند. نتایــج معمــوال در 
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ــوع  ــال پســوردهای متن ــالیان س ــر س ــر هک ــی اگ حت

روی اکانــت اینســتاگرام شــا تســت کنــد بــه نتیجــه 

نخواهــد رســید.

 5QWwn+aW#qG=j%v4 منونه یک پسوردخوب

یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش 

امنیــت پیــج، ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن 

اینســتاگرام  در  را  خودتــان  مکانــی(  )موقعیــت 

ــد کــه  ــه شــا کمــک مــی کن ــد. ایــن ب خامــوش کنی

کســی هویــت شــا را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را 

از دســت ســارقان مخفــی کنیــد.

منونــه های بســیاری مشــاهده شــده اســت کــه دزدان 

از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد. وقتــی کــه 

شــا همیشــه موقــع انتشــار پســت موقعیــت مکانــی 

خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــرش کــرده ایــد، مثــا 

ــافرت  ــه مس ــا ب ــتید ی ــه رس کار هس ــی ک ــان های زم

رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همــراه بــا عکــس 

بــوده اســت، دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــا را 

زیــر نظــر گرفتــه و خانــه شــا را خالــی کننــد.

ــن  ــدن رف ــی نش ــرای قربان ــدم ب ــن ق ــن، اولی بنابرای

ــس  ــردن رسوی ــوش ک ــل و خام ــات موبای ــه تنظی ب

ــت. ــتاگرام اس ــرای اینس ــی ب ــت مکان موقعی

ــه  ــاالی صفح ــد. ب ــود بروی ــل خ ــه پروفای ــه صفح ب

روی همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه 

 Settings صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و

را انتخــاب کنیــد. بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و 

 Photos گزینــه Privacy and security در قســمت

and videos of you را انتخــاب کنید. دکمه کشــویی 

Add Automatically را خامــوش کنیــد.

نکتــه : عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور 

هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید. 

ــا از  ــردن آن ه ــان ک ــرای پنه ــد ؛ ب ــه setting بروی ب

دیــد فالوورهایتــان Hide photos and videos را 

انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

ــا  ــتاگرام واقع ــه اینس ــردن ورود ب ــه ای ک ــا دو مرحل ب

ــد. ــال خــود را راحــت کنی خی

تایید هویت دو مرحله ای:

یــک  عنــوان  بــه   )Two-Factor-Authentication(

الیــه امنیتــی مضاعــف بــرای حفاظــت از حســاب شــا 

ــز  ــه شــخص دیگــر رم ــی ک ــد. در صورت عمــل مــی کن

ــاز هــم  حســاب اینســتاگرام شــا را متوجــه بشــود، ب

ــه  ــاز ب ــج شــا بشــود. چــرا کــه نی ــد وارد پی منــی توان

ــرای ورود دارد. ــور دوم ب ــک فاکت ی

فاکتــور دوم یــک کــد منحــر بــه فــرد و و قابــل انقضا 

اســت کــه شــا توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد 

ــک  ــط ی ــت توس ــر وق ــا ه ــتاگرام ش ــج اینس ــرد. پی ک

موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــا مــی خواهــد کــه 

ایــن کــد را وارد کنیــد.

البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه 

ــاز نداریــد،  یــک پســورد قــوی بــرای حســاب خــود نی

بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.

ــتاگرام  ــه ای اینس ــد دو مرحل ــردن تایی ــال ک ــرای فع ب

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــل زی مراح

بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد. بــاالی صفحــه روی 

همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت 

افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و Settings را انتخاب 

کنیــد. در قســمت Privacy and security مــی توانیــد 

Two-Factor-Authentication  را انتخــاب کنیــد و 

در صفحــه بعــد get started را بزنیــد.

دو روش به شا پیشنهاد داده می شود:

روش اول: از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــام 

مــی کنیــد کــدی بــرای شــا ارســال مــی شــود. بــا وارد 

ــه  ــن ب ــد. از ای ــد کنی ــود را تایی ــاره خ ــد ش ــردن ک ک

بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن 

بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق 

پیامــک بــرای شــا ارســال مــی شــود.

بخشــی از پردازنــده بــه نــام حافظه هــای ثَبــات  

نگهــداری می شــوند تــا در دســتورالعمل های 

ــرای درک بهــر  ــه آن هــا رجــوع شــود. ب ــی ب آت

می توانیــد ایــن رونــد را بــه عملکــرد حافظــه ی 

ماشــین حســاب تشــبیه کنیــد.

هانطــور کــه گفتــه شــد وظیفــه ی اصلــی 

پردازنــده پــردازش اطاعــات اســت. 

هرچــه تعــداد هســته ی پردازنــده بیشــر شــود 

یعنــی پــردازش اطالعــات رسیــع تــر اســت.

پردازنده هــای اولیــه تــک هســته ای بودنــد ایــن 

بدیــن معنــی اســت کــه هــر پردازنــده تنهــا یک 

ــرای افزایــش  ــردازش مرکــزی داشــت. ب واحــد پ

ــه  ــدگان ب ــده، تولیدکنن ــدرت پردازن ــازده و ق ب

افتادنــد.   CPU در هســته ها  افزایــش  فکــر 

در همیــن راســتا پردازنده هــای دو هســته ای 

ــردازش  ــد شــدند کــه در واقــع دو واحــد پ تولی

ــا  ــز آن ه ــتم عامل ها نی ــتند و سیس ــزی داش مرک

را دو پردازنــده مســتقل می دیدنــد و task را 

ــد. ــال می کردن ــا ارس ــه آن ه ــوازی ب بصــورت م

ــده هــای تــک هســته ای دیگــر  امــروزه پردازن

بــرای کامپیوتــر هــای رومیــزی تولیــد منــی 

شــوند، بلکــه بــرای  دســتگاه هایــی مثــل بلندگو 

و یــا تلویزیــون اســتفاده مــی شــوند. پردازنــده 

ــد. ــی حداقــل دو هســته دارن هــای فعل

در حال حارض پردازنده های ۴ هسته ای، 

 8 هســته ای، ۱۶ هســته ای یــا حتــی ۳۲ هســته ای 

ــاوری  ــز از فن ــا نی ــر آن ه ــود دارد و اک ــز وج نی

ــد  ــتیبانی می کنن ــابه آن پش ــاوری مش ــا فن HT ی

کــه باعــث می شــود تعــداد هســته های منطقــی 

و فیزیکــی آن هــا بــه ۸، ۱۶ یــا ۳۲ یــا ۶۴ هســته 

ــی افزایــش هســته ها  ــد. مزیــت اصل افزایــش یاب

بــه  نیــازی  کــه  اســت  پردازنــده آن  یــک  در 

اســتفاده از ۴ یــا ۸ ســوکت در یــک مادربــرد 

ــه  ــته ها ب ــن هس ــاط بی ــن ارتب ــت و همچنی نیس

مراتــب بهینه تــر انجــام می شــود.

شــاید برایتــان ایــن ســوال مطــرح شــود کــه 

فنــاوری  HT  چیســت؟

Hyper Threading

نــام  بــه  قابلیتــی  از  جدیــد  هــای  پردازنــده 

ــه در آن   ــد ، ک ــی کنن ــتیبانی م Threading  پش

تــوان  پــردازش  را تــا دو برابــر افزایــش مــی دهد.

 Threading ــت ــوان گف ــی ت ــاده م ــان س ــه زب ب

کمــک مــی کنــد تــا هــر هســته ی CPU بتوانــد

ــل  ــردازش دو عم ــل پ ــک عم ــای ی ــه بج در لحظ

ــام دهــد. ــردازش انج پ
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Imtel و AMD  نــام هــای مختلفــی بــرای این 

قابلیــت در نظــر گرفتــه انــد  ولــی یکســان کار 

ــی کنند. م

ایــن تکنولــوژی  توســط intel توســعه داده 

ــا  ــام آن را   Hyper Threading و ی شــده و ن

ــه اختصــار HT  گذاشــته اســت. ب

ــراه ــه هم ــال ۲۰۰۲ و ب ــار در س ــن ب HT اولی

 ۴ پنتیــوم  شــد.  معرفــی    HT 4  Pentium

ــه اجــرای  ــادر ب تنهــا یــک هســته داشــت و ق

ــک  ــه کم ــا ب ــود؛ ام ــتور ب ــک دس ــان ی همزم

دو  همزمــان  اجــرای  امــکان   HT فنــاوری 

ــد. ــم ش ــان فراه ــتور همزم دس

فرکانس پردازنده:

ــز  ــگا هرت ــاس گی ــر اس ــده را ب ــس پردازن فرکان

مــی ســنجند .بــه فرکانــس پردازنــده ، رسعــت 

  Clock Rate  و یــا  Clock Speed ، پردازنــده

نیــز گفتــه مــی شــود.

ــه  ــر باشــد ب ــده باالت هــر چــه فرکانــس پردازن

ایــن معنــی اســت کــه   زمــان پــردازش باالتــر 

و امــکان اجــرای تعــداد  عملیــات بیشــری  را 

در واحــد زمــان دارد. 

ــال وقتــی مــی گوینــد فرکانــس  بــه عنــوان مث

ایــن  یعنــی  ؛   اســت    2.60GH پردازنــده 

پردازنــده

تــوان انجــام 2 میلیــارد و 600 میلیــون عمــل را 

در یــک ثانیــه دارد.

CPU در Turbo قابلیت

رسعــت Turbo  در پردازنــده باعــث مــی شــود تــا 

  CPU  سیســتم عامــل بتوانــد در زمــان نیــاز بــه

دســتور افزایــش رسعــت بدهــد و پــردازش بیشــر 

ــا  ــد ت ــز مــی توان ــده نی بخواهــد.  رسعــت پردازن

مقــدار مشــخص شــده افزایــش یابــد.

ایــن نکتــه وجــود دارد کــه پردازنــده حتــا بایــد 

از قابلیــت  Turbo Boost  پشــتیبانی کنــد ؛ تــا  

بتــوان از ایــن ویژگــی اســتفاده کــرد.
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لیست اعضای انجمن :
لیال نوری) دبیر انجمن (

مریم زهره وند

محیا کریمی

مبینا حاج اسامعیلی

مهشید احمدی

عرفان بختیاری) نائب دبیر (

محمدرضا رسائی

نویسنده:
محیا کریمی

تهیه کنندگان :
لیال نوری )رسدبیر نرشیه(

محیا کریمی

مــاه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر نظــر 

معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه آمــوزش عالــی ارشــاد 

ــد دماون

پشت رس هر آدم موفقى، سال هاى ناموفق زيادى هست.

تسليم نشو.

شاره نهم مگیت

اردیبهشت ماه 1399


