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CPU
 CPUمســئول پــردازش متامــی دســتورالعم ل
کامپیوتر ها چطور انقدر قوی شدند؟
هایــی اســت کــه توســط ســختافزار و نرماف ـزار
در ابتــدا ب ـرای پاســخ بــه ایــن ســوال قطعــات در کامپیوتــر اج ـرا مــی شــوند.
فیزیکــی اصلــی یــک کامپیوتــر را نــام مــی
معمــوال بــه  CPUمغــز کامپیوتــر گفتــه میشــود.
بریــم:
در حالــی کــه عبــارت مناس ـبتر ب ـرای پردازنــده
 .1کیس  .2مانیتور  .3بلندگو
یــک ماشــین حســاب فــوق العــاده پیرشفتــه
 .5ماوس
 .4صفحه کلید
اســت .عملکــرد و محاســبات انجــام شــده توســط
کیــس کامپیوتــر نیــز شــامل قطعــات اصلــی و پردازنــده فــوق العــاده رسیــع هســتند ولــی
بــدون نرمافــزاری بــرای اجــرای دســتورالعمل،
فرعــی اســت:
پردازنــده قطع ـهای بــا اســتفاده اســت.
قطعــات اصلــی :ب ـرای روشــن شــدن سیســتم
در هنــگام خریــد کامپیوتــر ا پردازنــده مهــم
رضوری هســتند.
تریــن معیــار بــرای انتخــاب اســت.
قطعــات فرعــی :بـرای افزایــش کارایــی سیســتم
پردازندههــا در شــکل هــای مربــع یــا مســتطیل
بــکار مــی رونــد و رضوری نیســتند.
تولیــد میشــوند و رو آنهــا نشــانه ای بـرای نصب
 CPUاز قطعــات اصلــی کیــس اســت کــه درســت پردازنــده روی ســوکت تعبیــه میکننــد
بــرروی مــادر بــرد کامپیوتــر قــرار دارد .کــه مانــع از نصــب اشــتباه پردازنــده روی ســوکت
میشــود .زیــر پردازنــده صدهــا پیــن وجــود دارد
 CPUمخفــف عبــارت  Central Processorکــه -بــا قرارگیــری در محــل مناســب روی ســوکت
 Unitاســت کــه در فارســی بــه آن واحد پردازش – ارتبــاط پردازنــده و مادربــرد را میــر میســازد.
تقریبــا هــر نســل از پردازندههــا ســوکت
مرکــزی یــا هــان پردازنــده مــی گوینــد.
مخصــوص بــه خــود را دارنــد.

1

معــروف تریــن رشکــت هــای تولیــد کننــده ی
پردازنــده  intelو  AMDهســتند.
رشکــت  intelبیشــرین پردازنــده را تولیــد
کــرده وبعــد از آن  AMDدومیــن رشکــت
معــروف اســت کــه بیشــرین تولیــد را داشــته.
عملکــرد اصلــی پردازنــده عبارتنــد از :دریافــت
دادههــا از دســتگاه هــای ورودی (ماننــد مــوس،
کیبــورد و …) یــا نرمافزارهــای اجــرا شــده،
در قــدم بعــد ترجمــه و درک نیازمندیهــای
آنهــا و در نهایــت پــردازش دادههــا و ســپس
ارســال اطالعــات پــردازش شــده بــه نرمافـزار یــا
دســتگاه خروجــی شــا ماننــد مانیتــور اســت.
از اولیــن پردازندههایــی کــه ظهــور کردنــد،
تاکنــون پیرشفتهــای زیــادی در طــول ســالیان
حاصــل شــده اســت .بــا ایــن وجــود ،عملکــرد
پایــهی پردازنــده شــامل ســه گام واکشــی
( ،)Fetchرمزگشــایی ( )Decodeو اجــرا
( )Executeبــه قــوت خــود باقــی مانــده اســت.
واکشی () Fetch
واکشــی بــه دریافــت دســتورالعمل گفتــه
میشــود .دســتورالعملی کــه در قالــب صفــر
و یــک و از طریــق حافظــه اصلــی (رم) بــه
پردازنــده ارســال میشــود .هــر دســتور تنهــا

بخــش کوچکــی از یــک عملیــات اســت.
بنابرایــن ،پردازنــده نیازمنــد ایــن اســت کــه
بدانــد دســتورالعمل بعــدی چیســت .نشــانی
دســتور فعلــی توســط یــک شامرشــگر برنامــه
( )Program Counterنگــه داشــته میشــود.
ســپس  Program Counterو دســتورالعملها
در واحــد ثبــت دســتور ()Instruction Register
قــرار میگیرنــد .بعــد از آن مقــدار Program
 Counterیــک واحــد افزایــش پیــدا میکنــد تــا
بــه نشــانی دســتورالعمل بعــدی ارجــاع دهــد.
رمزگشایی ()Decode
وقتــی یــک دســتور ،واکشــی و در واحــد ثبــت
دســتور ( )Instruction Registerذخیــره
میشــود ،پردازنــده دســتور را بــه واحــدی بــه
نــام رمزگشــای دســتورالعمل (Instruction
 )Decoderمنتقــل میکنــد .ایــن واحــد،
دســتورالعمل را بــه ســیگنالهایی تبدیــل
میکنــد کــه بـرای فعالیــت بــه واحدهــای دیگــر
پردازنــده فرســتاده میشــود.
اجرا ()Execute
در گام نهایــی ،دســتورالعملهای رمزگشــایی
شــده ب ـرای تکمیــل بــه بخشهــای مربوطــه در
 CPUارســال میشــوند .نتایــج معمــوال در
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ـوردهای
ـال پسـ
ـالیان
ـرـسـ
ـیـیاگـازـر هکـ
حتـ
متنــاـوع
ت
ـای ث َب
حافظههـ
ـه نســـام
ـده بـ
پردازن
بخشـ
العملنتیجــه
ـد بــه
تــاـادرتســت کنـ
شــوندام شـ
اینســتاگر
روی اکانـ
های
دســتور
ـت می
نگهــداری
ـید.ـا رجــوع شــود .ب ـرای درک بهــر
نخواهـبــدـه آرسـنهـ
آتــی
منونه
5QWwn+aW#qG=j%v4هی
پسوردخوبــد را بــه عملکــرد حافظ ـ
یکــد ایــن رون
توانی
می
یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش
ماشــین حســاب تشــبیه کنیــد.
امنیــت پیــج ،ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن
(موقعیــت مکانــی) خودتــان را در اینســتاگرام
خامــوش کنیــد .ایــن بــه شــا کمــک مــی کنــد کــه
اصلــی
وظیفــهـ ی
گفتــهکپــیشــد
ـائل مهــم را
نکنــد و مس
کــهــا را
هامنطــورـت ش
کســی هویـ
کنیــد.اســت.
اطالعــات
پــردازش
مخفــی
پردازنــدهســارقان
از دســت
دزدان
ـدهـدهاســت
ـاهده شـ
هسـمش
ـدادـیاری
تعـبسـ
هرچـهــههای
منونـ
ـود
بیشکـــرـه شـ
پردازنـ
ـتهـ ی
ـی کــه
ـرده تـانــرـد.اسـوقتـ
ـتفاده کـ
ـردازشســوء
ـن پـمســئله
ـت.
رسیــع
اطالعاســـات
ازیعنایـــی
مکانـــی
موقعیـ
ـار پسـ
ـایموقـ
همیشـــه
شــا
ـن
ـتــد ای
بودن
ـتهای
هســت
انتشــک
اولیـعــه تـ
پردازندهه
ـد،ـا مثــا
ـرده ایـ
منتــر ک
معنـزـ بـ
ـودـنرا نیـ
خـ
یک
تنهـ
پردازنـــده
ـس کـخــهـودهــر
ـیـا اسعکـــت
بدیـ
زمــان هایــی کــه رس کار هســتید یــا بــه مســافرت
واحــد پــردازش مرکــزی داشــت .ب ـرای افزایــش
رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همـراه بــا عکــس
بــه
قــدرت
تولیدکننــدگانــا را
پردازنــده،ـی مــی تواننــد ش
دزدان بــه راحتـ
بــازدهاسوــت،
بــوده
افتادنــد.
CPUکننــد.
درا خالــی
هاـا ر
هســتـههشـ
ایــشـه و خانـ
فکــرنظـافـرزگرفتـ
زیــر
ای
هســته
پردازندایههــای
اســتا
همیــن ر
در
رفــن
قربانــیدونشــدن
قــدم بــر
اولیــن
بنابرایــن،
ـردازش
خامــوش واحــد
در وواقــع دو
ـدند کــه
تولیــد شـ
کــردن پـرسویــس
موبایــل
تنظیــات
بــه
اینســتاگ
مکانــی وبــرای
اســت .آنهــا
عامرلامها نیــز
سیســتم
موقعیــتداشــتند
مرکــزی
برویــد.
پروفایــل
رابــهدوصفحــه
صفحــها
بــاالی  taskر
دیدنــد و
خــود می
مســتقل
پردازنــده
ـد.ـه
کردنـهـبـ
ـوازی کـ
ـط م
ـد(.نهســـاـه خـ
همربگـمــر منــو
ـالـ می
ارسـ
بزنیـهـ آ
ـوازی بـ
رویـورت
بصـ
Settings
هســـد)
ـکـده ان
ـوارـ شـ
همـ سـ
پردازنـروی
ـروزهافقــی
امـــورت
ص
ـر
ـتهوای دیگـ
ـای ت
ـده ه
را انتخــاب کنیــد .بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و
بــرای کامپیوتــر هــای رومیــزی تولیــد منــی
در قســمت  Privacy and securityگزینــه Photos
بلندگو
کنید.ـی مثـ
ـابهایـ
ـتگاه
 andرادسـ
videosبـرای
ـوند ،بلکــه
شـ
دکمهـلکشــویی
انتخـ
of you
ـوند .پردازنــده
ـتفادهخاممـــی
ـون اسـ
و یــا تلویزیـ
ـوششـکنیــد.
 Addرا
Automatically
هســتندــتهکــهدارنــد.
ـل دو هس
عکــسحداقـ
نکتــه :فعلــی
هــای
خجالــت آور
هایــی
داشـای،
هسته
های
پردازند
حارض
در
ـته باشــید.
آن ۴هــا را
داریهــد
دوســت
حال امــا
هســتند
بــه  settingبرویــد ؛ بــرای پنهــان کــردن آن هــا از
دیــد فالوورهایتــان  Hide photos and videosرا
انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

واقعــا
اینســتاگرام
مرحلــه ای
بــا دو
هســتهای
ورودــابــهحتــی ۳۲
کــردنهای ی
 ۱۶هســت
هســتهای،
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احـوـت کنیـ
وجــودرا ر
نیــزـال خــود
خیـ
ـد.نهــا نیــز از فنــاوری
اکــر آ
دارد
مرحله ای:
هویت دو
مشــابه آن پشــتیبانی میکننــد
فنــاوری
تایید یــا
HT
یــک
عنــوان
()Two-Factor-Authentication
ـی
منطقـ
بــهههای
هســت
کــه باعــث میشــود تعــداد
الیــه امنیتــی مضاعــف بـرای حفاظــت از حســاب شــا
و فیزیکــی آنهــا بــه  ۱۶ ،۸یــا  ۳۲یــا  ۶۴هســته
عمــل مــی کنــد .در صورتــی کــه شــخص دیگــر رمــز
ها
هسـ
متوجـافـهزایـبشــش
اصلــی
ـت
اینســـد.
ـش یاب
افز
ـازـتههــم
ـود ،بـ
ـا را
مزیـشـ
ـتاگرام
حسـایــاب
بــه
اســت
نیــازیـاز بــه
کــهرا کــه نیـ
ـود .چ ـ
پردازنــده شـآنـا بشـ
یــکـد وارد پیــج
درـی توانـ
منـ
ســوکتدارد.در یــک مادربــرد
اســتفاده
فاکتــوراز ۴دومیــابــر۸ای ورود
یــک
بــه
هســت
بیــن
نیســت و
هاانقضا
قابـهـل
ـرد و و
ارتبــاطــه فـ
همچنیــنمنحــر ب
دوم یــک کــد
فاکتــور
دریافــت خواهیــد
ـکیآن را
تــرــط پیامـ
بهینـاه توس
اتــبـه شـ
ماسرــت کـ
شــود.
انجــام م
کــرد .پیــج اینســتاگرام شــا هــر وقــت توســط یــک
موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــا مــی خواهــد کــه
ایتــانکنیــد.
شــایدـدبررا وارد
ایــن کـ
ایــن ســوال مطــرح شــود کــه
البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه
فنــاوری  HTچیســت؟
یــک پســورد قــوی ب ـرای حســاب خــود نیــاز نداریــد،
بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.
Hyper
تاییــد دو مرحلــه ای اینســتاگرام
Threadingکــردن
بــرای فعــال
مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
نــام
بــهـه روی
قابلیتــیصفحـ
جدیــدبرویازــد .بــاالی
هــایـل خــود
پردازنــدهـه پروفایـ
بــه صفحـ
کــهصـدرـورت
کننــدکـ،ـه بــه
مــیمــوازی
پشــتیبانیخــط
 Threadingبزنیــد (.ســه
همربگــر منــو
آن
انتخاب
روی هم
تـافقـ
Settingsمـراـی دهد.
ـد)ـروافزایــش
ـده بانرـابـ
ـوارتــاشـدو
ـردازشسـرا
ـی پـ
ـوان
ـد
 Privacyمــی توانیـ
زبــانقســمت
بــهـد .در
کنیـ
Threading
andگفــت
securityتــوان
ســاده مــی
کنیــدــدو
انتخــاب
Two-Factor-Authenticationـ را
 CPUبتوان
ـته ی
کمــک مــی کنــد تــا هــر هس
در صفحــه بعــد  get startedرا بزنیــد.
در لحظــه بجــای یــک عمــل پــردازش دو عمــل
دو روش به شام پیشنهاد داده می شود:
ـردازش
ـد.ــک بــه شــاره ای کــه اعــام
ـامــقدهـپیام
انجـطری
اول :از
پـروش
مــی کنیــد کــدی بـرای شــا ارســال مــی شــود .بــا وارد
کــردن کــد شــاره خــود را تاییــد کنیــد .از ایــن بــه
بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن
بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق
پیامــک ب ـرای شــا ارســال مــی شــود.
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 Imtelو  AMDنــام هــای مختلفــی بـرای این قابلیت  Turboدر CPU
قابلیــت در نظــر گرفتــه انــد ولــی یکســان کار
رسعــت  Turboدر پردازنــده باعــث مــی شــود تــا
مــی کنند.
ایــن تکنولــوژی توســط  intelتوســعه داده سیســتم عامــل بتوانــد در زمــان نیــاز بــه CPU
شــده و نــام آن را  Hyper Threadingو یــا دســتور افزایــش رسعــت بدهــد و پــردازش بیشــر
بخواهــد .رسعــت پردازنــده نیــز مــی توانــد تــا
بــه اختصــار  HTگذاشــته اســت.
 HTاولیــن بــار در ســال  ۲۰۰۲و بــه هم ـراه مقــدار مشــخص شــده افزایــش یابــد.
 HT 4 Pentiumمعرفــی شــد .پنتیــوم  ۴ایــن نکتــه وجــود دارد کــه پردازنــده حتــا بایــد
تنهــا یــک هســته داشــت و قــادر بــه اج ـرای از قابلیــت  Turbo Boostپشــتیبانی کنــد ؛ تــا
همزمــان یــک دســتور بــود؛ امــا بــه کمــک بتــوان از ایــن ویژگــی اســتفاده کــرد.
فنــاوری  HTامــکان اجــرای همزمــان دو
دســتور همزمــان فراهــم شــد.
فرکانس پردازنده:
فرکانــس پردازنــده را بــر اســاس گیــگا هرتــز
مــی ســنجند .بــه فرکانــس پردازنــده  ،رسعــت
پردازنــده  Clock Speed ،و یــا Clock Rate
نیــز گفتــه مــی شــود.
هــر چــه فرکانــس پردازنــده باالتــر باشــد بــه
ایــن معنــی اســت کــه زمــان پــردازش باالتــر
و امــکان اجـرای تعــداد عملیــات بیشــری را
در واحــد زمــان دارد.
بــه عنــوان مثــال وقتــی مــی گوینــد فرکانــس
پردازنــده  2.60GHاســت ؛ یعنــی ایــن
پردازنــده
تــوان انجــام  2میلیــارد و  600میلیــون عمــل را
در یــک ثانیــه دارد.
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مــاه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر نظــر
معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه آمــوزش عالــی ارشــاد
دماونــد
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

پشت رس هر آدم موفقى ،سالهاى ناموفق زيادى هست.
تسليم نشو.

شامره نهم مگیت
اردیبهشت ماه 1399

