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فصل دوم
ها اصول ريزپردازنده

1

محمدعلي شفيعيان
http://shafieian-education.ir

يها و زبان اسمبل ريزپردازنده

)١(مقدمه 
است رايانه سيستم مهم اجزاي از يكي پردازنده.

يك داراي خود رايانه، مراتبي سلسله سيستم بهتوجه با كه پردازنده 

 اجزاي از را دستورهاو ها داده تواند مي است، مراتبي سلسله سيستم

كانم به را آن نتيجه پردازش، از پس و كرده دريافت رايانه مختلف

.كند ارسال مشخصي

رسيبر مورد را ها ريزپردازنده كلي اصول تكاملي سير فصل اين در 

 رتأثي كه شوند مي معرفي مهمي هاي فناوري و اتفاقات و داده قرار

.اند داشته سيستم اين شكست يا موفقيت در فراواني

2
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)٢( مقدمه
شوند، مي برده كار به بسياري هاي پردازنده امروزي كامپيوترهاي در 

 ولي گرافيك، كارت پردازنده يا و صدا كارت پردازنده مانند
 )CPU( مركزي پردازشگر واحد به فصل اين در بحث مورد پردازنده

.شود مي گفته كامپيوتر در

3

اه داده جايي جابه و انتقال ـ١

ها داده روي محاسبات انجام ـ٢

گيري تصميم ـ٣

پردازنده اصلي وظايف

)١(سرعت ريزپردازنده 
اب .دهد مي انجام بااليي بسيار سرعت با را خود وظايف پردازنده 

 توجه مورد همواره سرعت، افزايش هم باز باال، سرعت اين وجود
.است بوده پردازنده توليدكنندگان و كاربران

تندتوانس مي تراشه سازندگان داد، مي اجازه مور قانون كه جايي تا 
 از برابر چهار با را ها تراشه از جديدي نسل سال سه هر

  .كنند عرضه ترانزيستورها
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)٢(سرعت ريزپردازنده 
وتر،كامپي حافظه براي اصلي آوري فن همان با حافظه هاي تراشه در 

  .است شده برابر چهار سال، سه هر در DRAM حافظه ظرفيت

افزايش و جديد مدارهاي شدن اضافه ها، ريزپردازنده مورد در 
 در را عملكردشان شد، مي آنها بين فاصله كاهش از ناشي كه سرعت

  .نمود برابر پنج تا چهار سال، سه هر

5

)٣(سرعت ريزپردازنده 
 

6

Branch( انشعاب بيني پيش ـ١ Prediction(

Data( داده جريان تحليل ـ٢ Flow Analysis(

Speculative( اي گمانه اجراي ـ٣ Execution(

هاي افزايش سرعت  روش
ريزپردازنده
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)٤(سرعت ريزپردازنده 
هاي دهپردازن توليد در سرعت، افزايش به دستيابي براي طراحان 

:اند داشته نظر در زيررا كارهاي راه جديد
پردازنده ساعت پالس فركانس افزايش
مسيست گذرگاه مانند پردازنده، به مربوط هاي گذرگاه عرض افزايش FSB 
QPI گذرگاه اخير هاي سال در و
هايكار انجام براي آن، ديگر اجزاي و پردازنده هسته ساختار سازي بهينه 

ساعت پالس هر در بيشتر
پردازنده افزار سخت سرعت افزايش
حافظه و پردازنده بين نهان هاي حافظه سرعت و ابعاد افزايش  
پردازنده معماري و سازمان در تغييرات ايجاد

7

)٥(سرعت ريزپردازنده 

براي رويكرد دو امروز، به تا ابتدا از پردازنده تكامل سير در 
 ندهتوليدكن هاي شركت و محققان توجه مورد آنها كارايي افزايش

:است بوده پردازنده
ساعت پالس فركانس افزايش با پردازنده سرعت و توان افزايش
پردازنده در موجود هاي ظرفيت از بهينه استفاده
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)٦(سرعت ريزپردازنده 
ور روبه حساسي هاي گلوگاه با محققان پردازنده، توسعه براي 

  .هستند

يا سيستم گذرگاه ها گلوگاه اين از يكي FSB با دليل همين به .است 
 السپ افزايش براي پردازنده كننده توليد هاي شركت پافشاري

 انتقال سرعت افزايش در محدوديت همچنين و آن داخلي ساعت
 افزايش براي تا است شده تالش سيستم، گذرگاه وسيله ي به ها داده

.شود پرداخته پردازش آوري فن به بيشتر پردازنده، كارآيي

9

)٧(سرعت ريزپردازنده 
    

10

اي چرخه تك ـ١

لوله خط ـ٢

  Superscalar ـ٣

نمونه هاي مختلف
آوري پردازش فن 

Hyper ـ٤ threading 
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)١(تعادل در كارآيي 
قطعات افتاد، پيش به زيادي سرعت با پردازنده كه حالي در 

  .دبدهن ادامه را مسير اين نتوانستند كامپيوتر ديگر حساس

مدآ وجود به قطعات كارآيي در هماهنگي ايجاد به نياز نتيجه در:  
 تنظيم سازمان و معماري كامپيوتر براي جبران عدم هماهنگي در

هاي قطعات مختلف آن توانايي

11

)٢(تعادل در كارآيي 
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)٣(تعادل در كارآيي 
مسأله اين با سيستم معماري برخورد هاي روش:

كردن تر عريض شوندبا مي بازيابي بار هر در كه هايي بيت تعداد افزايش  
DRAMيابر عريض گذرگاه از استفاده با و ها آن كردن تر كامل جاي به ها 

.داده مسيرهاي
واسط تغيير DRAM در كردن بافر هاي روش ديگر يا و نهان حافظه لحاظ با 

  DRAM تراشه
افظهح پيچيده ساختارهاي ادغام با حافظه دستيابي دفعات تعداد كاهش 

 اي و نهان حافظه يك افزودن شامل كه اصلي حافظه و پردازنده بين نهان
 به نزديك تراشه از خارج نهان حافظه نيز و پردازنده تراشه روي بيشتر
پردازنده تراشه

از ادهاستف با حافظه و ها پردازنده بين داخلي اتصال باند پهناي افزايش 
 براي ها اهگذرگ از مراتبي سلسله كارگيري به و باالتر سرعت با هاي گذزگاه

  .داده جريان ساختار و كردن بافر

13

)٤(تعادل در كارآيي 
  I/Oكنترل وسايل 

14
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)٥(تعادل در كارآيي 
 I/Oكنترل وسايل 

توسط شده خارج هاي داده توانند مي ها، ريزپردازنده امروزي نسل چند هر 
 و ردازندهپ بين شده منتقل داده به يابي دست مشكل كنند، كنترل را I/O وسايل
  .ماند مي باقي جانبي وسيله

مشكل اين حل براي شده ارايه راهكارهاي:
نهان حافظه از استفاده
باالتر سرعت با ارتباطي هاي گذرگاه از استفاده و كردن بافر
ها گذرگاه از تري پيچيده ساختارهاي از استفاده
تقاضاي برآوردن در اي چندپردازنده هاي آرايش كارگيري به I/O   

15

)٦(تعادل در كارآيي 
  I/Oكنترل وسايل 

برآيند توسعه عامل دو عهده از بايد شده ارايه راهكارهاي:
ها،  اهگذرگ پردازنده،( مختلف هاي آوري فن در سيستم عملكرد آن در كه سرعتي 

.دارد فرق ديگري تا سيستم اجزاي انواع از يكي از )جانبي وسايل و حافظه
نوع بحس بر را سيستم در تقاضا طبيعت مداوم طور به جانبي، وسايل و كاربردها 

 .دهند مي تغيير داده، دستيابي الگوهاي و دستور

.  طراحي كامپيوتر و ريزپردازنده يك هنر در حال تكامل است

16
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)٧(تعادل در كارآيي 
اصالحاتي در سازمان و معماري تراشه

بود منطقي يمدارها چگالي دليل به ساعت سرعت افزايش كارآيي افزايش در كننده تعيين فاكتور گذشته، در

17

)٨(تعادل در كارآيي 
اصالحاتي در سازمان و معماري تراشه

يمنطق مدار چگالي و ساعت سرعت افزايش با آمده وجود به موانع:
توان چگالي تراشه، در ساعت سرعت و مدار چگالي افزايش با :توان  
)2cmwatt/( كرد پيدا افزايش نيز. 
تأخير RC: تمقاوم و شده تر نازك ها سيم تراشه، در قطعات ابعاد كاهش با 

 نيخاز ظرفيت شوند مي تر نزديك هم به ها سيم چون همچنين، .رود مي باال
.رفت خواهد باال
كندي )Latency( پردازنده سرعت از حافظه سرعت ماندن عقب :حافظه 

18
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)٩(تعادل در كارآيي 
اصالحاتي در سازمان و معماري تراشه

استراتژي دو بعدي، سال ١٥ در آن ادامه و ١٩٨٠ دهه اواخر در 
 اعتس سرعت افزايش كه آنچه از بيش به كارآيي افزايش براي

  :است رفته كار به دهد مي دست به
نهان حافظه سطوح تعداد و حجم افزايش.
اجراي براي پردازنده داخل در دستورالعمل اجراي مدار شدن تر پيچيده 

:دستورات موازي
همزمان صوت  به مختلف مراحل در مختلف دستورات اجراي :لوله خط
از مستقل و موازي اجراي براي پردازنده يك در اي لوله خط چند امكان :اسكالر سوپر 

دستورات هم

19

)١٠(تعادل در كارآيي 
اصالحاتي در سازمان و معماري تراشه

هك آوردند روي كارآيي اصالح براي روشي به طراحان مشكالت، همه وجود با 
 بزرگ مشترك نهان حافظه همراه به تراشه يك روي را پردازنده چند آن در

  .دادند قرار

اي هسته چند را تراشه يك در پردازنده چند از استفاده )Multicore( گويند مي 
  .رود باال ساعت سرعت افزايش بدون كارآيي شود مي موجب كه

چيدگيپي افزايش دوم جذر با متناسب سرعت در افزايش سرانگشتي طور به 
  .است

وانت زيرا است منطقي تر بزرگ نهان هاي حافظه پردازنده دو با اين، بر عالوه 
  .است پردازش بخش از كمتر تراشه در حافظه شده مصرف

20
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)١٠(تعادل در كارآيي 
اصالحاتي در سازمان و معماري تراشه

وسيله به٢٠٠١ سال در كه تجاري اي چندپردازنده تراشه نخستين IBM شد معرفي. 

21

)١(پالس ساعت پردازنده 
مورد در كه خصوصيتي يا و ويژگي اولين بگيريد نظر در كه را اي پردازنده هر 

  .است ساعت پالس فركانس شود، مي بيان آن

ريز ياربس كريستال يك وسيله به كه دارند كاري سرعت يك ها پردازنده همه 
.دارد قرار اصلي برد روي ساز نوسان كريستال اين .شود مي تعيين

22
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)٢(پالس ساعت پردازنده 
نياز ر،بيشت كنترل و كارها انجام در هماهنگي براي رايانه دنياي در 

  .دارد وجود ساعت يك به
اعمال ايمرت به ساز نوسان كريستال وسيله به شده توليد سيگنال 

 هاي ساعت پالس فركانس باياس تنظيمات به توجه با تايمر و شود مي
  .دهد مي قرار سيستم اختيار در و توليد متفاوت

پردازنده مخصوص تايمر، وسيله به توليدي هاي سيگنال اين از يكي 
.شود مي اعمال پردازنده تراشه هاي پايه از يكي به كه است
 اخليد كارهاي ساعت، پالس سيگنال اين از استفاده با پردازنده 

.كند مي هماهنگ سيستم اجزاي ديگر با را خود

23

)٣(پالس ساعت پردازنده 
اعتس پالس فركانس افزايش با دائم طور به جديد هاي پردازنده 

  .هستند توسعه حال در خود
كردند مي كار مگاهرتز ٤/٧ فركانس با ١٩٨١ سال در ها پردازنده 

 كار گيگاهرتز ٦ از بيشتر فركانسي با سال سي از بعد كه درحالي
  .كنند مي
مدت، اين در باالتر و باال بسيار پردازش سرعت به رسيدن براي 

 زيادي اربسي تعداد داشتند نياز پردازنده كننده توليد هاي شركت
  .دهند قرار تراشه از كمي بسيار فضاي در را ترانزيستور

24
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)٤(پالس ساعت پردازنده 
يك هر هب كه شود مي تقسيم قسمت ها ميليون به ثانيه هر رايانه در 

  .شود مي گفته پالس ها قسمت اين از

ويندگ ساعت سرعت ثانيه، يك در شده توليد هاي پالس تعداد به 
  .شود مي سنجيده هرتز واحد با كه

در پردازنده قدرت به بستگي رايانه هر سرعت معمول طور به 
  .دارد ثانيه هر در ها دستورالعمل تعداد پردازش

چهدفتر در يا پردازنده روي تعداد اين ها، پردازنده از بسياري در 
.شود مي ثبت آن راهنماي

25

)٥(پالس ساعت پردازنده 

26
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)٦(پالس ساعت پردازنده 
هاي تشرك باالتر، و باال بسيار پردازش سرعت به رسيدن براي 

 را انزيستورتر زيادي بسيار تعداد داشتند نياز پردازنده كننده توليد
  .دهند قرار تراشه از كمي بسيار فضاي در

قشن ها پردازنده طراحي در ترانزيستورها ساخت و توليد آوري فن 
  .دارد مؤثري بسيار
توليد تورترانزيس ابعاد و توليد شيوه ترانزيستور ساخت آوري فن 

.كند مي معرفي را شده

27

)٧(پالس ساعت پردازنده 
اينتل هاي پردازنده از نسل هفت ترانزيستورهاي تعداد

28
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)٨(پالس ساعت پردازنده 

پنتيوم هاي پردازنده در كه كرد اشاره بايد III و IV قرار دليل به 
 رهايترانزيستو تعداد ها، پردازنده در دو سطح نهان حافظه گرفتن

.است شده اضافه پردازنده ترانزيستورهاي به نيز آن

29

)١(ولتاژ پردازنده 
دارمق زياد، بسيار هاي پردازش ميزان دليل به امروزي هاي پردازنده 

  .كنند مي مصرف زيادي خيلي الكتريكي انرژي
مينتأ براي شود، مي نصب اصلي برد روي پردازنده كه آنجايي از 

 سطح دو داراي پردازنده هر نياز، مورد الكتريكي انرژي مناسب
.شود مي تأمين اصلي برد وسيله به كه است ولتاژ

30

  شود مي اعمال پردازنده هسته به كه ولتاژي سطح ـ١
)Core Voltage(

 دمانن پردازنده ديگر هاي بخش به كه ولتاژي سطح ـ٢
.شود مي اعمال نهان حافظه

سطح ولتاژها
در ريزپردازنده
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)٢(ولتاژ پردازنده 
تاژول سطح كند، پيدا كاهش ترانزيستورها )ابعاد( اندازه قدر هر 

  .يابد مي كاهش مناسب عملكرد براي آن نياز مورد

به اوليه هاي پردازنده هسته در ولت ٥ ولتاژ سطح دليل همين به    
  .است كرده پيدا كاهش امروزي هاي پردازنده در ولت يك تا ٣ /٣

31

)٣(ولتاژ پردازنده 
واحد در ورترانزيست بيشتري تعداد ترانزيستورها اندازه كاهش با 

 را يالكتريك انرژي نهايي مصرف كه گيرد مي قرار پردازنده سطح
  .برد مي باال

صرفم كاهش انتظار ترانزيستورها نياز مورد ولتاژ سطح كاهش با 
 هتراش در ترانزيستورها تعداد افزايش با ولي دارد، وجود انرژي

 نسبت به جديد هاي پردازنده مصرفي انرژي مقدار پردازنده،
.است داشته افزايش يا و مانده ثابت يا قديمي، هاي پردازنده

32
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)١(سازمان پردازنده 
اجرا دارند، وجود اصلي حافظه در كه را هايي برنامه پردازنده 

  .كند مي

هاي داده و ها دستورالعمل ابتدا برنامه، هر اجراي براي واقع در 
  .شوند مي منتقل اصلي حافظه به آن، به مربوط

اين به كه شود مي تشكيل دستورالعمل تعدادي از برنامه هر 
Program( برنامه كد ها دستورالعمل Code( ياopcode گفته 

.شود مي

33

)٢(سازمان پردازنده 
كليد فحهص از استفاده با و كاربر وسيله به دستورالعمل است ممكن 
 و كردن ذخيره دستورهاي مانند شود ارسال پردازنده به ماوس يا و
.چاپ دستور يا و كردن كپي يا

34

ساده دستور ـ١

پيچيده دستور ـ٢

ها انواع دستورالعمل
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)٣(سازمان پردازنده 
كردن دستورجمع )Add( با راحتي به كه است ساده دستوري 

 در )اجرا سيكل يك يا زماني واحد يك( ممكن زمان كمترين
  .شود مي انجام پردازنده

كردن ضرب دستور )Multiple( براي كه است پيچيده دستوري 
 دارد، پردازنده در )اجرا سيكل چند( زماني واحد چند به نياز اجرا
 جمع عمل چندين اجراي به نياز ضرب عمل هر اجراي براي زيرا

.داريم

35

)٤(سازمان پردازنده 
انندم باشد، كاربر وسيله به شده ايجاد هاي داده است ممكن ها داده 

 يا و الكترونيكي، نامه يا و پرداز واژه افزار نرم در شده ايجاد متن
 به هك باشد فيلم يا تصوير پردازش از حاصل هاي داده است ممكن
.شوند مي ايجاد مخصوص افزارهاي نرم وسيله

36
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)٥(سازمان پردازنده 
پردازنده وسيله به فهم قابل كه شود مي گفته دودويي كدهاي به دستور 

 .باشد
لكامپاي( خاصي هاي روش وسيله به ماشين كدهاي يا دودويي كدهاي 

  .شود مي توليد برنامه هر نوشتن از پس )شدن
دادتع اجراي قابليت رايانه، اجزاي ساير به توجه بدون ها پردازنده همه 

Instruction آنها مجموعه به كه دارند را ها دستورالعمل از محدودي
Set گويند مي.  
و است پردازنده براي فهم قابل زبان ها، دستورالعمل مجموعه واقع در 

 مجموعه اين هستند مجبور ها رايانه روي شدن اجرا براي ها برنامه
.ببرند كار به را دستورها

37

)٦(سازمان پردازنده 
بيشتر ادهاستف براي نويسي برنامه هاي زبان توليدكنندگان و طراحان 
 دمانن مفسر و مترجم ابزارهاي از استفاده با كاربران، تر راحت و

 ينماش زبان به را كاربران وسيله به شده ايجاد برنامه كامپايلر،
.كنند  تبديل

38
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)٧(سازمان پردازنده 
مانند مختلف هاي شركت هاي پردازندهAMD و Intel نظر از 

  .هستند سازگار هم با دستورها مجموعه

روي كه مختلفي هاي برنامه و افزارها نرم كه گفت توان مي واقع در 
 ديگر پردازنده روي تواند مي شود اجرا ها پردازنده اين از كدام هر
.شود اجرا هم

39

*AMD : Advanced Micro Devices Inc.

)٨(سازمان پردازنده 
تدرياف مختلف افزارهاي سخت از متفاوتي تقاضاهاي پردازنده 

 به دنبخشي سرعت و دستورها صحيح انجام براي بنابراين كند مي
.شود مي تقسيم بخش چند به كارها

40
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)٩(سازمان پردازنده 
ساختار كلي پردازنده

  

41

)١٠(سازمان پردازنده 
  

42

)fetch( واكشي ـ١

)decode( رمزگشايي ـ٢

)execute( اجرا ـ٣

شده كارهاي كنترل
توسط واحد كنترل

write( نتيجه نوشتن ـ٤ back(  
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)١١(سازمان پردازنده 
  

43

)fetch( دستور واكشي ـ١

)decode( دستور رمزگشايي ـ٢

)execute( اجرا يا داده پردازش ـ٤

مراحل اجراي يك 
دستور

write( نتيجه نوشتن ـ٥ back(  

داده برداشت ـ٣

)١٢(سازمان پردازنده 
ادهد و نظر مورد دستور دارد نياز پردازنده دستور، يك اجراي براي 

  .كند ذخيره خود در موقت طور به را آن به مربوط
براي را اصلي حافظه در بعدي دستور مكان بايد پردازنده همچنين 

  .بداند آن اجراي
يك اجراي ضمن را داده و دستور بايد پردازنده ديگر بيان به 

 به هپردازند دليل همين به كند، ذخيره موقت مكان يك در دستور
 هاي حافظه اين به .دارد نياز سريع و كوچك داخلي حافظه يك

.گويند مي ثبات كوچك،

44
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)١٣(سازمان پردازنده 

در كه دارند قرار ها ثبات از اي مجموعه پردازنده، هسته داخل در 
 پردازنده به و كنند مي كار نهان حافظه و اصلي حافظه از باالتر سطحي
  .هستند تر نزديك

ردستو و داده موقت ذخيره براي ها ثبات از دستور، اجراي زمان در 
.شود مي استفاده

45

)١٤(سازمان پردازنده 
هاي پردازنده ثبات

برنامه شمارنده ثبات )Program Counter=PC(
دستورالعمل ثبات )Instruction Register=IR(
حافظه آدرس ثبات )Address register=AR(
حافظه بافر ثبات )Memory Buffer Register =MBR(
تست ثبات )Test register = TR(

46
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)١٥(سازمان پردازنده 
اجزاي اصلي پردازنده

  

47

كمك پردازنده
عددهاي مجموعه در رياضي محاسبات سرعت بردن باال براي 

 ندهپرداز كمك نام به تراشه يك از گرافيكي، پردازش و اعشاري
)Coprocessor( شود مي استفاده اصلي ي پردازنده كنار در.

48

MPU رياضي ي پردازنده

FPU اعشاري پردازنده

ها انواع كمك پردازنده
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)١(ر اندازه گيري سرعت عملكرد اجرايي كامپيوت
از اجزا، ساير با همزماني ايجاد براي كامپيوتر بيشتراجزاي 

 لفمخت هاي سرعت با خود ولي كنند مي استفاده ساعت هاي پالس
  .كنند مي كار

و است خطي گيري اندازه نوع يك پردازنده ساعت پالس سرعت 
 دازندهپر عملكرد سرعت گيري اندازه براي مناسبي واحد تواند نمي

 كي ساعت پالس سرعت كردن برابر دو با مثال عنوان به .باشد
 نيز نآ دستورهاي اجراي سرعت كه گرفت نتيجه توان نمي پردازنده

.است شده برابر دو

49

)٢(ر اندازه گيري سرعت عملكرد اجرايي كامپيوت
تاس اين دارد وجود پردازنده سرعت بيان براي كه ديگري روش 

  .شود بيان ثانيه در دستور تعداد حسب بر كه

تعداد به پردازنده وسيله به دستور هر اجراي معمول طور به 
 ستورد نوع به بسته كه دارد نياز ساعت پالس هاي چرخه از مشخصي

.باشد مي ساعت پالس چرخه ٥٠ تا ٢ بين

سرعت ،آن هاي دستور و كاربردي ي برنامه نوع به بسته بنابراين 
.است گيري اندازه قابل ها پردازنده ديگر نسبت به پردازنده اجراي

50
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)١(سوكت پردازنده 
به .ودش مي توليد اصلي برد از جدا اي تراشه صورت به پردازنده هر 

 و ردازندهپ بين ارتباط كه اصلي برد روي پردازنده گرفتن قرار محل
  .گويند مي پردازنده سوكت كند مي برقرار را اصلي برد

تراشه صورت به پردازنده هاي تراشه ابتدا در DIP )پايه رديف دو 
  .شدند مي لحيم اصلي برد روي و شده توليد )تراشه طرف دو در
هاي هتراش آن هاي پايه تعداد افزايش و پردازنده شدن تر بزرگ با  

DIP نبود نيازها پاسخگوي.

51

*DIP: Dual Inline Package

)٢(سوكت پردازنده 
ردازندهپ ارتقاي براي اصلي برد توانايي كاربران، نيازهاي از يكي 

AT اصلي بردهاي با همراه PGA هاي سوكت دليل همين به .بود
  .شد عرضه بازار به و طراحي

52
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)٣(سوكت پردازنده 
هاي سوكت PGA ارتقاي و جايي جابه براي مناسبي فضاي 

 هاي ندهپرداز نصب براي كاربران بيشتر ولي كرد ايجاد ها پردازنده
  .بودند مشكل دچار ها سوكت اين روي خود
كار بعد به ٤٨٦ هاي پردازنده روي كننده خنك نصب همچنين 

.بود مشكلي بسيار

53

*PGA: Pin Grid Array

)٤(سوكت پردازنده 
نها آ جداسازي يا و نصب زمان در ها پردازنده به آسيب بيشترين 

  .شود مي وارد

كه جديد هاي سوكت در ها آسيب اين كردن كم براي LGA نام 
  .شود مي استفاده دارند،

54

*LGA: Land Grid Array
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)٥(سوكت پردازنده 
اي هپاي هيچ و گيرد مي قرار ها سوكت روي پردازنده رابط هاي پايه 

 .ندارد وجود ها پردازنده روي
دهش تالش جديد هاي پردازنده مصرفي توان افزايش به توجه با 

  .شود توزيع بهتري شكل به انرژي ها سوكت اين در تا است
در و است تر راحت كننده خنك سيستم نصب ها سوكت اين در 

.ودش مي وارد پردازنده و اصلي برد به كمتري فشار آن، نصب زمان

55

)٦(سوكت پردازنده 
از جلوگيري و پردازنده نصب درستي از اطمينان افزايش براي 

 قرار اصلي بردهاي روي ZIFهاي سوكت آن، به رسيدن آسيب
  .گرفت

و فشار نكمتري با كاربران سوكت اين كنار در اهرمي گرفتن قرار با 
.ددهن قرار خود جاي در را پردازنده توانند، مي بيشتر اطمينان با

56

*ZIF: Zero Insertion Force
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)١(گذرگاه ها و پردازنده 
و اند دهش طراحي سيستم مختلف اجزاي بين ارتباط براي ها گذرگاه 

 است شده وصل پردازنده به مستقيم طور به كه سيستم گذرگاه
 FSB نآ به كه كند مي برقرار را اصلي حافظه و پردازنده ميان ارتباط

  .گويند مي نيز

57

)٢(گذرگاه ها و پردازنده 
ديگر به نسبت را داده تبادل مقدار بيشترين سيستم گذرگاه 

 ندگانساز و كاربران بيشتر دليل همين به و دهد مي انجام ها گذرگاه
 از يكي عنوان به را گذرگاه اين مشخصات اي، رايانه هاي سيستم
.دهند مي قرار توجه مورد سيستم عملكرد بر تأثيرگذار و مهم عوامل

گذرگاه جديد فناوري از استفاده با اخير هاي سال در QPI نظر به 
 گذرگاه در داده انتقال سرعت هاي محدوديت از بسياري رسد مي

.است شده برطرف سيستم

58

FSB: Front Side Bus
QPI: Quick Path Interconnect
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)١(مجموعه دستورالعمل هاي پردازنده 
ندهست دستورالعمل محدودي تعداد اجراي به قادر تنها ها پردازنده.
  
اينتل، شركت هاي پردازنده براي كه دستورها مجموعه اولين 

  .شوند مي شناخته نام همين به شد، طراحي x86خانواده

هب آن توليدكننده هاي شركت ها، پردازنده تكامل زمان مدت طي 
  :كه بودند پايبند قانون اين

.هر پردازنده بايد بتواند دستورالعمل هاي پردازنده هاي قبل از خود را اجرا كند

59

)٢(مجموعه دستورالعمل هاي پردازنده 
 هاي دستورالعمل مجموعهx86 ها پردازنده دستورهاي اساس و پايه 

 مجموعه اين به نياز براساس جديدي دستورهاي آن از بعد و شد
  .شد اضافه

موعهمج به دستور تعدادي ها، پردازنده از نسل هر توليد با واقع در 
 در مثال عنوان به دادند؛ مي توسعه را آن و شد مي اضافه دستورها

 مجموعه به دستور ٢٦ تعداد ٨٠٣٨٦ پردازنده طراحي هنگام
 ،٨٠٤٨٦ پردازنده عرضه زمان در و شد اضافه x86پايه دستورهاي

 اين به جديد دستور ٨ پنتيوم، پردازنده در و دستور ٦ تعداد
.شدند اضافه مجموعه

60
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)٣(مجموعه دستورالعمل هاي پردازنده 
را خود از قبل دستورات مجموعه به ها پردازنده پايبندي بتوان شايد 

 ظرن در خود، از قبل افزاري نرم توليدات و ها تالش به احترام براي
  .كرد گرفت

هادستور همان اجراي روش در ها پردازنده كه گرفت نظر در نبايد 
  .بودند پايبند شيوه يك به نيز،

اتامكان افزايش و ها پردازنده توسعه با دستورها اجراي آوري فن 
 ها آن از بسياري كه است كرده تجربه را اي گسترده تغييرات آن،

.باشند موفق نتوانستند نيز بسياري و بودند موفق

61

)١( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 

62

 هاي دستورالعمل ي مجموعه بر مبتني پردازش
)CISC( پيچيده

 يها دستورالعمل مجموعه بر مبتني پردازش
)RISC( يافته كاهش

ده ها بندي پردازن تقسيم
را براساس مجموعه  

دستور العمل 
ها كمك پردازنده
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)٢( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
دستور هر اجراي براي )Opcode(در آن الكترونيكي مدار بايد 

  .شود ايجاد پردازنده

كردند سعي طراحان ها، پردازنده براي طراحي ترين ابتدايي در 
 مدارهاي صورت به پردازنده در را نياز مورد دستورهاي بيشتر
 وردم هاي برنامه ايجاد براي نويسان برنامه تا نمايند ايجاد منطقي

  .باشند داشته كمتري مشكالت خود نظر

به كه طراحي اين CISC هاي محدوديت و مشكالت است، معروف 
.داشت زيادي

63

)٣( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
طراحي در CISC، همجموع داشتن سمت به بيشتر طراحان گرايش 

  .است بوده ها آن پيچيدگي و تعداد نظر از بيشتر دستورهاي

طراحي درCISC گر پردازش پيداست، نامش از كه طور همان 
  .دارد نيز را پيچيده دستورهاي پردازش توانايي

صورت به اعداد ضرب مانند دستورهايي آوري، فن اين در واقع در 
 كه شدند مي طراحي پردازنده در افزاري سخت منطقي مدارهاي
 و پيچيده مدارهاي طراحي به مجبور آنها سازي پياده براي طراحان
.بودند بزرگي

64
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)٤( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
دستورهاي مجموعهx86 شركت ٨٠٨٦ هاي پردازنده براي كه 

  .هستند CISC دستورهاي از اي نمونه شدند طراحي اينتل

تا هساد دستور از مختلفي دستورهاي شامل دستورها مجموعه اين 
  .داشتند بيت ١٢٠ تا بيت ٨ از مختلفي هاي طول و بود پيچيده دستور

٢٩٠٠٠ با ٨٠٨٦ اوليه هاي پردازنده در دستورها اين همه 
.شدند طراحي ترانزيستور

65

)٥( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
دنش بيشتر و پردازنده افزاري سخت توسعه از پس زماني مدت 

  اعتس پالس فركانس رفتن باالتر و آن ترانزيستورهاي تعداد
 دستورها پردازش در ديگري فناوري فكر به طراحان پردازنده،

.افتادند

طراحي و زياد دستورهاي از استفاده جاي به فناوري اين در 
 كمتري و ساده دستورهاي از پردازنده، در ها آن افزاري سخت

.شود مي استفاده

66
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)٦( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
طراحي بر مبتني پردازشگرهاي RISC )مجموعه گر محاسبه 

  .دارد را ساده دستورهاي انجام توانايي فقط )يافته كاهش دستورهاي

فناوري در RISC كه يصورت در است، يكسان دستورها بيشتر طول 
 داشته را خود خاص طول توانست مي دستور هرCISC فناوري در

.باشد

67

)٧( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
طراحي بر مبتني پردازشگر CISC:  

است يبزرگ و پيچيده كنترل واحد داراي پيچيده دستورهاي اجراي دليل به 
 سخت باعث پيچيدگي همين و كند مي اشغال را پردازنده از زيادي فضاي كه

.گردد مي واحد اين ساخت و طراحي شدن دشوار و
قالب دستورها چون )Format(دستورهاي ها آن بيشتر و ندارند واحدي 

 از متفاوتي هاي زمان نيز اجرا براي دليل همين به هستند، هاي پيچيد
.يابد مي اختصاص ها آن به پردازنده

تورهادس از ديگر تعدادي و پردازنده از زماني سيكل چند دستورها از بعضي 
 ،اجرا زمان در دليل همين به .دارند نياز اجرا جهت زماني سيكل يك فقط

 طور به كه آيد مي پيش كنترل و اجرا واحدهاي بين زيادي ناهماهنگي
 دست از كنترل واحد با هماهنگي جهت را زيادي هاي زمان اجرا واحد معمول

.ماند مي بيكار و دهد مي
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)٨( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
طراحي بر مبتني پردازشگر RISC:  

واحد كنترل واحد باشند مي واحدي ساختار و قالب داراي دستورها چون 
 احيطر و كند مي اشغال را پردازنده از كمي فضاي كه است اي ساده و كوچك

.است تر آسان نيز آن
زمان در .دارند يكسان شكل )دستورها % ٨٠ تقريباً ( دستورها تمام چون 

 از زمان و دارد وجود اجرا واحد و كنترل واحد بين زيادي هماهنگي اجرا
.است صفر به نزديك اجرا واحد رفته دست

طراحي بر مبتني ي پردازنده در كه گفت توان مي RISC، كنترل واحدهاي 
  .مانند نمي بيكار وقت هيچ اجرا و
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)٩( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
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)١٠( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
دست هب نتيجه نوشتن پردازش، هر از پس پردازنده وظايف از يكي 

.است سيستم حافظه در آمده
هاي سيستم در CISC ميك فضاي بزرگ كنترل واحد وجود دليل به 

 ارقر ها پردازش نتايج و اطالعات نگهداري براي اجرا واحد اختيار در
 طور هب را نتايج كه است مجبور پردازنده دليل همين به گيرد، مي

 دازندهپر از زيادي زمان عمل اين كه كند منتقل اصلي حافظه به دايم
  .كند مي تلف را
باشد نياز داده اين به وقتي بعدي هاي پردازش در طرفي از 

 لفت آن فراخواني براي ديگري زمان دوباره است مجبور پردازنده
.كند
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)١١( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
طراحي بر مبتني گرهاي پردازش درRISC بودن كوچك دليل به 

 و تاس اجرا واحد اختيار در پردازنده از بيشتري فضاي كنترل واحد
 رد بعدي هاي استفاده جهت را پردازش هر از حاصل نتايج تواند مي

  .كند نگهداري خود هاي ثبات
باعث و كند مي جلوگيري زيادي زمان شدن تلف از ويژگي، اين 

.گردد مي پردازش سرعت افزايش
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)١٢( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
طراحي مشكالت RISC  

بر مبتني هاي پردازنده روي اجرا براي شده توليد هاي برنامهRISC بايد 
  .شوند تفسير يا و ترجمه اي ساده دستورهاي مجموعه براساس

ساده وردست بيشتري تعداد يا و سه دو، به پيچيده دستورهاي اجراي براي 
  .است نياز
تنيمب هاي پردازنده روي اجرا براي تفسير و ترجمه از پس برنامه واقع در 

  رب مبتني پردازنده روي اجرا براي برنامه همان طول از بلندتر ،RISC بر
CISCاست.  

جراا قابل هاي برنامه متوسط طور به گرفته، صورت هاي پژوهش براساس 
 هاي برنامه از بلندتر %٣٠ حدود RISC طراحي بر مبتني هاي پردازنده در

.است CISCطراحي بر مبتني هاي پردازنده در اجرا قابل
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)١٣( RISCو   CISCمجموعه دستورهاي 
گفت توان مي مجموع در:  

هاي برنامه به اجرا زمان در بايد بيشتري حافظه RISC داد اختصاص.
معماري در CISC ياصل حافظه و پردازنده بين دستورها انتقال و نقل حجم 

.شود مي بيشتر

.رود كار مي ها به در معماري پردازنده  RISCو  CISCامروزه، تركيبي از طراحي
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If

Stay Cool.

Didn’t Work

25 more letters!
The alphabet has

‘Plan A’

پايان فصل دومپايان فصل دوم

يد به براي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين درس مي توان

وب سايت آموزشي در لينك زير مراجعه نماييد
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