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  :مقدمه
  

  :)CPU(پردازنده
  

cpu)  مخففCentral Processing Unit (  مدت . باشد   مرکزی میپردازشبه معنای واحد

 به عوامل متعددی بستگی دارد که اولين آنها، سرعت کامپيوتروسيله  زمان انجام يک کار به

 الکترونيکی کوچک در قلب تراشهپردازشگر يک . ست کامپيوتر اProcessorپردازشگر 

هر چه مقدار اين پارامتر . شود   سنجيده میMHz مگاهرتزکامپيوتر بوده و سرعت آن بر حسب 

 سريعتر خواهد بود و در نتيجه قادر خواهد بود، محاسبات بيشتری را در پردازشگربيشتر باشد، 

های يک کامپيوتر به قدری در  سرعت پردازشگر به عنوان يکی از مشخصه.  انجام دهدثانيههر 

تعيين کارآيی آن اهميت دارد که معموًال به عنوان يکی از اجزای تشکيل دهنده نام کامپيوتر از آن 

کنند، مجموعا به   کی که آن را پشتيبانی میتراشه پردازشگر و اجزای الکتروني. شود  ياد می

واحد پردازش مرکزی واحد محاسباتی . شوند   شناخته میCPUعنوان واحد پردازش مرکزی يا 

مينی کامپيوترهای بزرگ و . کند  میاجرا و تفسير ها را دستورالعملو کنترلی کامپيوتر است که 

اند که عمل واحد پردازش مرکزی را   مجتمع داشتهمدارهای های قديمی بردهايی پر از کامپيوتر

شوند، امکان   ناميده میز پردازندهريواحدهای پردازش مرکزی، تراشه هايی که . انجام داده است

در اصطالح عاميانه . ساخت کامپيوترهای شخصی و ايستگاههای کاری را ميسر ساخته اند

CPUشود  به عنوان مغز کامپيوتر شناخته می.  

  تاريخچه
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پيش از ظهور اولين ماشين آه به پردازنده هاي امروزي شباهت داشت ؛ آامپوتر هاي مثل 

. ره سيم آشي آنند مجبور بودند براي اينكه آارهاي مختفلي را انجام دهند دوبا) ENIAC      (انياك

اين ماشين ها اغلب به رايانه هايي؛ با برنامه ي ثابت اطالق مي شد تازمانيكه توانايي اجراي 

برنامه (از زماني براي ابزار اجرا آننده ي نرم افزار" CPU"عبارت . چند برنامه را پيدا آردند

اطالق شد همراه ظهور به آن ها " CPU"تعريف شد ؛ اولين ابزارهاي آه آه عبارت ) ي رايانه

  .اولين برنامه ي ذخيره شده ي در رايانه بود

  
  

 ١٩۴۵ ژوئن سال ٣٠در .  بود ENIAC طراحي ايده ي برنامه ي ذخيره شده مربوط بعه زمان

 در مقاله جان فون نيوماندانشمند رياضيدان , قبل از اينكه انياك آامل شود ) ١٣٢۴ تير ماه ٩(

آن را شرح داده بود " First Draft of a Report on the EDVAC"[[اي به نام 

سرانجام شكل آلي ارائه داده شده براي برنامه ي قابل ذخيره شدن در رايانه در آگوست سال .

يا (معين  براي اجرا يك سري دستوالعمل هاي EDVAC.آامل شد ) ١٣٢٨تير ماه ( ١٩۴٩

اين دستورالعمل ها مي توانستند .براي گونه هاي متفاوت؛ طراحي شده بود ) عملگرهاي خاص

از نكات قابل توجه اين .  براي اجرا آنند EDVACترآيب شوند تا برنامه هاي مفيد را بر روي 

 نوشته شده بود در يك حافظه ي رايانه اي سريع؛ ذخيره EDVACبود آه برنامه اي آه براي 

 ENIACشده بود که سريعتر از ثبت سخت افزاری است اين پيروزی يک محدوديت شديد را بر 

ايجاد می کرد و آن عبارت بود از اين که مقدار بسيار زيادی از زمان و تالش آن صرف تنظيمات 

با طراحی فون نيومان ؛برنامه يا نرم افزار که .ی جديد بود )پردازشی(دوباره برای انجام يک کار

EDVAC اجرا می کرد می توانست تغييری ساده با محتوای حافظه ی رايانه تغيير دهد .  

دستگاه های رقمی حال حاضر ؛ همه با پردازنده هايی توزيع شده اند که به مدار گسسته و 
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قبل از تچاری . بنابراين به تعدادی تغيير المان برای متفاوت بودن و تغيير حاالت احتياج دارند 

 به صورت vacum tubes و electrical relaysستور ؛ برای تغيير المانها از شدن ترانري

 به خاطر ساز و کار عمومی -اگرچه اينها از مزايايی چون سرعت . عمومی استفاده می شد 

  . برخوردار بودند ولی به خاطر بعضی مسايل غيرقابل اطمينان بودند -شان

   :core2معماری 
Core2 نام هشتمين معماری از ريز پردازنده های سری x86عرفی شده  است که توسط اينتل م

ده های اولين موج پردازن. شکل گرفته است اينتلcoreاين معماری بر اساس معماری . است

core2 روانه بازار شد٢٠٠۶ جوالی ٢٧ به طور رسمی در  .Core2 در سه مدل duo 

،Quad، extremeمدل .  عرضه شده استduo دو هسته ای و Quad چهار هسته ای 

ه ای يا چهار هسته ای با ميزان حافظه نهان افزوده و با  نيز دو هستextremeمدل . هستند

اين ميزان . مصرف انرژی اين پردازنده ها به ميزان زيادی بهبود يافته است. سرعت بيشتر است

اين سری از پردازنده های . وات کاهش يافته است۶۵ های معمولی به cpu وات در ١٣٠از 

 مصرف کاهششده اند که همين امر دليل عمده  نانومتری ساخته ۶۵اينتل بر پايه فن آوری 

عالوه بر کاهش مصرف انرژی افزايش .  نانومتری است٩٠انرژی نسبت به پردازنده های 

 امری Pentium D  وPentium 4کارايی و عملکرد در اين پردازنده ها نسبت به % ۴٠

 ٢ حافظه نهان سطح  مگابايت۴توليد اين پردازنده ها از همان ابتدا با . کامُال محسوس است

)L2cache ( صورت گرفته است که اين امر به همراه ديگر مزايا و خصوصيت های اين سری

پردازنده ها ،باعث افزايش قيمت عرضه آنها شده 

 .است

 

  : دو هسته ایپردازنده های

 های دو هسته ای cpu نولوژی بکار رفته درتک
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 در چندين ماه گذشته پيشرفت های جديدی در طراحی پروسسورها، بويژه از طرف شرکت

AMD اين شرکت عالوه بر اينکه يک. حاصل شد cpu  ْبيتی عرضه کرد که ۶۴با طراحی کامال 

 رديد، همچنين در حذفبرتری يافتن اين شرکت در بازار کامپيوترهای روميزی پيشرفته گ باعث

 optron و چيپهای Athlon ۶۴ پيشقدم شد که در عملکرد (MCH) های حافظه کنترل کننده

 اينتل به طور متقابل. آيد به حساب می intel پيشرفت قابل مالحظه نسبت به پروسسورهای يک

 ستهبه تازگی نيز هر دو شرکت پردازشگرهای دوه.  بيتی را عرضه نمود۶۴پروسسور سازگار 

. کنند می اند، اين پروسسورها بهتر از آن چيزی که شما انتظار داريد کار ای را عرضه نموده

قالب  هر دو دارای دو هسته پروسسور، در حال کار در يک AMD پروسسورهای اينتل و

در (دهند  می ها بصورت مستقل توابع و پردازشهای داده را انجام باشند که هر يک از هسته می

سيستم عامل هم  ها توسط نرم افزار و هر دو اين هسته) تل اين مورد کامل تر استمورد اين

 .آهنگ می گردند

استفاده شده و مقدار افزايش کارايی  در اين مقاله سعی شده تا تکنولوژی که در اين دو محصول

فقط  AMD در حال حاضر. بررسی گردد که شما می توانيد از آنها انتظار داشته باشيد

 کامل به بازار عرضه کرده و بزودی با دو هسته را بطور opteron رهای کالس سرورپروسو

Athlon ۶۴*در طرف مقابل اينتل . کند بازار عرضه می برای کامپيوترهای روميزی را نيز به ٢

روميزی با دو هسته را به بازار عرضه نموده  ٨۴٠ Extreme Edition در حال حاضر پنتيوم

 .هنوز متوقف نشده اند dual xeons و Pentium D وليددر حالی که خطهای ت

سيستم چند پروسسوره که در يک  ای در اصل يک با توجه به اينکه پروسسورهای دو هسته

تکنولوژی که در سيستم های چند  اجازه بدهيد اينک چندين. قالب قرار گرفته اند، می باشد

  .دهيم پردازشگر استفاده می شود را مورد بررسی قرار

  symmetric Multi processing (SMP ) چند پردازشگرهای متقارن

SMP يک مادربرد  روش مشترکی می باشد که چندين پردازشگر بطور جداگانه با يکديگر در

کارهای مورد نياز را  کند و تقريبًا بطور يکسان کار می cpu سيستم عامل با هر دو. کنند کار می

را بصورت  SMP توانايی AMD و intel دوهسته ای جديدهای  چيپ. دهد به آنها ارجاع می

تواند همچنين  دوهسته ای می opteron پروسسورهای سرور. اند داخلی مورد توجه قرار داده

بشرط آنکه چيپ متقابل نيز . (کند های دوهسته ای ارتباط برقرار بصورت خارجی با ديگر چيپ
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 )دارای اين خاصيت باشد

. باشد يبانی سيستم عاملها و نرم افزارها از اين تکنولوژی میپشت در SMPمحدوديت اصلی

را ندارند و  SMP توانايی پشتيبانی از) سری خانگی  XP مانند ويندوز(عاملها  خيلی از سيستم

های پيشرفته بصورت تک رشته ای  همچنين بيشتر برنامه. کنند پردازشگر استفاده نمی از دومين

 برنامه های چند. مان فقط يک پردازشگر در حالت فعال می باشدکنند، در اصل در هر ز می کار

بگيرند،  توانند نتايج مفيدتری های دو يا چند پرازشگر، می ای از پتانسيل موجود در سيستم رشته

 .ولی به صورت کامل عموميت ندارد

را بيشتر برای  SMD تکنولوژی جديدی مثل اند تا سعی داشته AMD و intel در گذشته

البته تا قبل از پنتيوم ( استفاده نمايند  Xeon و opteron زشگرهای سرور پيشرفته مانندپردا

٣( 

Hyperthreading  

ای بکار گرفته شده  پردازشگرهای چند هسته اين تکنولوژی بصورت اختصاصی توسط اينتل در

 آنکه از منابعاينتل برای .  بود شده بکار گرفته  اين تکنولوژی قبًال نيز توسط اين شرکت. است

CPUقسمتهايی که کار پردازش اطالعات را انجام می دهد را  بنحو بهتری استفاده نمايد فقط

 ايده. شد بصورت مشترک استفاده می CPU منابع داده در داخل يعنی آنکه. تکثير کرده است

hyperthreading باشد تا آنکه کاهش عملکرد  برابرکردن مقدار فعاليت چيپ می برای دو

دهد کمتر گردد همچنين بصورت تئوری نشان  روی می Cash حافظه يستم که در اثر فقدانس

 .گردند  کمتر تلف می داده شده که منابع سيستم

ولی . بنظر می رسد مانند دو پروسسور حقيقی hyperthreading های CPU در صورتی که

دوهسته ای داشته  یها CPU مجزا مانند CPU توانند عملکردی مشابه دو ها نمی CPU اين

های   Cash و با مشابه بطور همزمان”Threads“ های دو هسته ای دو CPU زيرا در. باشند

 hyperthreading توانند اجرا گردند که اين عمل در پردازشگرهای می L٢ و L١ جداگانه

 .باشد قابل انجام نمی

 ، در داخل هر ٨۴٠ Extreme Edition پنتيوم يکی از چيپهای جديد اينتل بنام ، پردازشگر

کند، يعنی آنکه در يک سيستم  پشتيبانی می نيز hyperthreading هسته خود از تکنولوژی

 .شود می عامل آن بصورت چهار پردازشگر حقيقی ديده
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 ای کردند؟ ناگهانی شروع به توزيع پردازشگرهای دو هسته بطور AMD چرا دو شرکت اينتل و

ای را در  از ابتدا توانائی بالقوه دوهسته AMD  بيان خواهيم کردبعدًا اول از همه رقابت چنانچه

 CPU ساختمان ورودی و خروجی برای دومين هسته در. بيتی خود داشت ۶۴پردازشگرهای 

 .باشد موجود می AMD  بيتی۶۴های فعلی 

در  AMD منع نمايد و های جديد هيچ شرکتی نمی تواند ديگران را از بدست آوردن تکنولوژی

سلب  intel را از  بيتی آسودگی۶۴ل حاضر با موفقيت چشمگير خط توليد پرداشگرهای حا

 .است نموده 

باشد تا  در تکنولوژی دوهسته ای  باشد که دارای يک توليد تخصصی برای اينتل ضروری می

 .رقابت با شرکاء تجاری خود را حفظ نمايد

توانايی  ای در پردازشگرهايی که د رشتههای کاربردی چن مطمئنًا برنامه. باشد کارايی می دوم،

دهند،  انجام می انجام چند پردازش را دارند در پردازشگرهايی که يک پردازش را در هر زمان

 .بهتر عمل خواهند نمود

باشد که  ايراد عمومی وجود دارد و آن تْاخيری می البته برای سيستم های چند پردازشگره يک

به بيان ساده در حال حاضر روشی برای . بوجود می آورند ها در اجرای کار سيستم CPU اين

ندارند تا پردازشها را بطور کامًال مساوی در بين پردازشگرها  های موجود وجود سيستم عامل

کند، در صورتی  تر کارمی دوم عمومًا بايک مداخله کمتر و کارايی پايين تقسيم نمايد، پردازشگر

 .باشد  در حال پردازش ٪١٠٠پردازشگر اول بصورت  که ممکن است

باشد، هر دو شرکت با يک مانع جدی  و اينتل می AMD نااميدی سومين دليل کمتر نمايان است،

پردازشگرها و کوچکتر کردن اندازه قالب آنها روبرو شده اند تا اين مانع  برای افزايش سرعت

 GHZ يا اينکه تا کاربران عمومی متوجه نشوند که حذف نشود و

هر دو شرکت برای دست يافتن  .کند يی کارايی را بيان نمیبه تنها

 تالشبه هر پيشرفت که کارايی پردازشگرها را بهبود بخشيد 

خواهند نمود و تقريبًا دليل اصلی بوجود آمدن پردازشگرهای دو 

  .همين دليل سوم بيان نمود توان هسته ای را می

  :به تکنولوژی دو هسته ای AMD دسترسی
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کنترل  وجود. باشد  اتلن به طراحی دو هسته ای خيلی نزديک می۶۴ر فعلی پردازشگر فرم فاکتو

معنی   اتلن به۶۴و کنترل کننده حافظه درقالب چيپهای فعلی  Hypertransport های کننده

 .باشد آنست که اضافه نمودن دومين هسته در داخل چيپ چندان مشکل نمی

 است کنترل کننده حافظه و   تهيه کرده۶۴لن برای ات AMD که NorthBridge رابط بدليل

ای امکان  های دوهسته اين به چيپ. در داخل چيپ پشتيبانی می گردد Hypertransport رابط

دهد که از داخل خود پردازشگر با يکديگر ارتباط برقرار  می

 .کنند

 بيش از دو ٢*۶۴تعداد ترانزيستورهای پردازشگرهای اتلن 

با توجه به اينکه در . باشد می ۶۴لن برابر پردازشگرهای ات

استفاده می شود  ٩٠nmهای جديد از روش  CPU ساختن

 ١٫٣۵کل چيپ کمی افزايش پيدا کرده و ولتاژ عملکرد  سايز

کمی  ١١٠wبيش از  باشد و گرمای خروجی به  می١٫۴تا 

 .يابد افزايش می

 مخصوص به L٢ و Cash L١ هر هسته پردازشگر حافظه

 ۵١٢و بسته به مدل  L١ برای KB ١٢٨خود را دارد، 

KB  ١تا MB برای L٢. 

 

 : ای دارد عبارتند از اينکه های دو هسته CPU در AMD دو برتری مهمی که

“Crossbar Switch” آوری کرده و توزيع  را جمع که آدرسها

توزيع  می کند و داده را از هر هسته به هسته ديگر يا باقی سيستم

 .داردکان اضافه شدن دومين هسته را می کند در حال حاضر ام

باشد  که از نظر مصرف کننده خيلی مهم می AMD موفقيت ديگر

می  ٩٣٩/٩۴٠  از مادربردهای سوکت٢*۶۴امکان استفاده اتلن 

را  BIOS باشد و فقط الزم است که شرکت توليد کننده مادربرد

 .از خصوصيات جديد به روز رسانی نمايد برای پشتيبانی
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  اينتل به پردازشگر دو هسته ایدسترسی 

دارای مدل قبلی برای اضافه کردن هسته جديد در داخل يک  AMD اينتل مانند با توجه به اينکه

نبود، برای ساخت آن مدل جديدی را طراحی نمود که البته دارای نواقصی نسبت به  CPU قالب

 .باشد می AMD مدل

شده است ، اين  در يک قالب تشکيل D تيومپن” پرسکات“در اصل از دو پردازشگر  D پنتيوم

باشد، ولی  مجزا می برای هر هسته بطور L٢ و L١ پردازنده دارای مزيت داشتن دو حافظه کش

ارتباط برقرار کردن با  دارای نواقصی نيز می باشند از جمله اينکه اين دو پرداشگر برای

تعداد ترانزستورها . نمايند هخارج پردازشگر استفاد FSB و NorthBridge يکديگر بايد، از

 ١٣٠Wالعاده  به مقدار فوق  ميليون و گرمای توليد شده٢٣٠برای چيپ های جديد بيش از 

 .رسد می Extereme Edition برای پنتيوم

  را برای طراحی٩٣٩های  که سوکت AMD يکی از بزرگترين معايب طراحی اينتل نسبت به

 ای اينتل نياز به يک آن است که راه حل دو هستهای خود حفظ نمود  پردازشگرهای دو هسته

 SLI اخيرًا ويرايش اينتل nvidia شرکت. دارد ٩۴۵Pو  ٩۵۵Xجفت چيپ ست جديد بنامهای 

هم  است که اين مورد کند را به بازار عرضه کرده  ای را پشتيبانی می پروسسورهای دو هسته که

 .رف کننده در پی داردای اضافی برای مص زمان بيشتری را مصرف و هم هزينه

  : گرما و پهنای باند

کردند، که  العاده زيادی توليد می گرمای فوق Intel و AMD ای هر دو پردازشگرهای تک هسته

حال . باشد شود گويای اين مطلب می برای آنها استفاده می  العاده بزرگی که های فوق هيت سينک

 .ن پردازشگرها را خنک نمودتوان اي اضافی چگونه می با اضافه کردن يک هسته

اند، ابتدا آنکه  برای خنثی کردن اين موضوع استفاده کرده از چندين روش Intel و AMD ولی

 CPU استفاده شده که باعث کوچکتر شدن ٩٠nmتکنولوژی  در ساخت اين پردازشگرها از

به مقدار شده و در نتيجه گرمای توليد شده را  CPU روی ونزديکتر شدن قسمتهای مختلف بر

نسبت به  ۴٠٠MHzها بمقدار حدود  CPU فرکانس کاری اين دهد و دوم آنکه زيادی کاهش می

پيداکرده و همچنين هسته دوم هميشه بصورت کامل کار  های تک هسته ای کاهش CPU آخرين

 CPU که گرمای توليد شده بمقدار خيلی زيادی نسبت به گردد کند اين سه مطلب باعث می نمی
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 .نيابد ای افزايش ستههای تک ه

 زيرا هر دو باشد، ای می های دو هسته CPU پهنای باند بکار رفته محدوديت بزرگتری برای

AMD و Intel پهنای باند برای CPU ای را برای اين نوع های تک هسته CPU نيز حفظ  ها

 .اند و طرحی برای افزايش آن ندارد کرده

 

دو پردازشگر تک هسته ای در مقابل 

  ای ردازشگر دو هستهيک پ

 

محاسبات و بررسی طرحهای موجود نشان 

ای  دارای سرعت باالتری نسبت به يک چيپ دو هسته بايد AMD دهد که دو چيپ اپترن می

باشد ولی  دارای يک کنترل کننده حافظه مجزا می ها OPTERON باشد، زيرا هر يک از اين

ل کننده حافظه را بصورت مشترک استفاده بايد يک کنتر ای هر دو هسته های دو هسته در چيپ

 .کنند

باشد زيرا در هر دو طرح يک کنترل کننده حافظه در  موضوع مطرح نمی در مورد اينتل اين

باشند که  تر می استفاده می شود و فقط در طراحی دوهسته ای اين مسيرها کوتاه CPU خارج از

 .باشد پارامتر مطرحی در افزايش سرعت نمی چندان

ای بحث  ای نسبت به دو پردازشگر تک هسته هسته از بزرگترين مزايای پردازشگرهای دويکی 

ای ارزانتر  تک هسته CPU ای از دو دو هسته CPU يک باشد، زيرا اوًال خريد اقتصادی آن می

مادربرد را نيز لحاظ کرد که در اين صورت اين موضوع  باشد و از طرف ديگر بايد قيمت می

  .نمايد میبيشتر جلب توجه 

  هسته اي٤هاي  پردازنده
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هاي خانگي است همواره  ن پردازنده براي آامپيوترشرآت اينتل آه يكي از مشهورترين سازندگا

اما در طي دو . آرد هاي خود از روش افزايش فرآانس استفاده مي براي بهبود آارايي پردازنده

بعبارتي . ها نيست سال گذشته اين شرآت متوجه شده آه ديگر قادر به افزايش فرآانس پردازنده

د ديگر قادر نبود فرآانس آنها را افزايش دهد هاي خو اينتل براي افزايش آارايي پردازنده

در اين روش . آرد بنابراين براي بهبود آارايي محصوالت خود بايد از روش جديدي استفاده مي

. آند ها افزايش پيدا مي هاي پردازنده جديد بجاي افزايش فرآانس براي بهبود آارايي، تعداد هسته

در . شود  از دو و يا تعداد بيشتري هسته تشكيل ميتر هر پردازنده بجاي يك هسته بعبارت ساده

حدود يك سال پيش اينتل اولين پردازنده دو هسته اي خود را آه از دو هسته مستقل تشكيل 

 ٦در حدود . شد، معرفي آرد ولي اين پردازنده آارايي مناسبي را از خود به نمايش نگذاشت مي

 معرفي آرده آه Core 2 Duoته اي ديگري بنام هاي دو هس ماه بعد از آن شرآت اينتل پردازنده

هاي جديدي  اين بار دو هسته بصورت يكپارچه به همديگر متصل بودند و عالوه بر آن از معماري

 Core 2 Duoهاي دو هسته اي  شرآت اينتل بعد از معرفي پردازنده. آردند نيز استفاده مي

 ٤هاي سري  واجه شد، اآنون پردازندهآه با موفقيت باورنكردني م) Conroeمبتني بر هسته (

دو پردازنده . هاي خانگي معرفي آرده است خود را براي آامپيوتر) Quad Core(هسته اي 

Intel Core 2 Extreme QX6700 و Core 2 Quad 6600هسته ٤هاي   تنها پردازنده 

ه قصد داريم ابتدا در اين مقال. باشند آه مبتني بر يك هسته جديد هستند  اي حال حاضر اينتل مي

هاي و سپس مادربردهاي آه قادر به پشتيباني  توضيح مختصري در مورد اين سري از پردازنده

 . از آنها هستند ارايه آنيم

  اي هسته ٤هاي  پردازنده

  

شرآت اينتل اولين پردازنده چهار هسته اي خود را در اواخر سال گذشته ميالدي با موفقيت 
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ها را   ميالدي تعداد اين پردازنده٢٠٠٧اين شرآت همچنين وعده داده آه در سال . معرفي آرد

اما سوال اينجاست .  اولين گام در راستاي اين هدف استCore 2 Quad Q6600. دهدافزايش 

 هسته اي نياز دارند و يا اينكه اينتل اين محصول جديد ٤هاي  آه آيا آاربران آامپيوتر به پردازنده

واقعًا هدف اينتل از معرفي اين . ها معرفي آرده است را فقط براي رقابت در بازار پردازنده

   جديد چيست؟محصول

 هسته ٤هاي  هاي خانگي به پردازنده دهيم آه آيا آاربران آامپيوتر ما ابتدا به اين سوال پاسخ مي

آامًال آشكار است آه در . اي نياز دارند؟ براي امروز پاسخ به اين سوال تا حدي آسان است، خير

 هسته اي استفاده آنند ٤هاي  هاي آاربردي آه قارد باشند از مزايا پردازنده حال حاضر برنامه

هاي  هاي آينده اولين بازي اما اين موضوع در حال تغيير است و شما در ماه. خيلي اندك است

 ,RTSهاي نظير  بازي.  هسته را دارند مشاهده خواهيد آرد٤آامپيوتري آه توانايي استفاده از 

Supreme Commander ,هاي اآشن شامل  بعالوه برخي از بازي :Half-Life 2 

Episode 2, Unreal Tournament 2007 وCrysis معرفي خواهند ٢٠٠٧ آه در سال 

  .  هسته اي استفاده آنند٤هاي يك پردازنده  شد قادرند از تمامي توانايي

هاي آامپيوتري در  هاي سازندگان بازي اند آه طبق وعده  و اينتل اعالم آردهAMDدو شرآت 

 هسته اي پشتيباني ٤عرفي خواهد شد آه از پردازش  بازي م٢٠ ميالدي در حدود ٢٠٠٧سال 

هاي آه  هاي صوتي و تصويري و برنامه هاي آامپيوتري برخي از برنامه عالوه بر بازي. آنند مي

 Adboe Premiere Pro 3.0 Pinnacle Studioآنند نظير  تصاوير سه بعدي را خلق مي

اآنون آه مزيت . هسته اي دارندهاي چند   نياز به پردازنده٣D Studio Max 8/9و  , 10

 هسته اي داشته ٤هاي   هسته اي را متوجه شديد اجازه دهيد يك نگاهي به پردازنده٤پردازش 

  .باشيم
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CPUجديد، هسته قبلي   

 هستند آه Kentsfield جديدي بنام   هسته اي حال حاضر اينتل مبتني بر هسته٤هاي  پردازنده

هسته .  بكار گرفته شدCore 2 Extreme QX6700نخستين بار توسط اينتل در پردازنده 

Kentsfield در حقيقت از دو هسته Conroeبندي قرار گرفته، تشكيل شده   آه در يك بسته

  . است

 مشخص Core 2 Quad Q6600با توجه به اين موضوع و همانطور آه از نام پردازنده 

 Core 2 تشكيل شده است و پردازنده Core 2 Duo 6600 اين پردازنده از دو پردازنده است،

Extreme QX6700 شامل دو پردازنده Core 2 Duo E6700بنابراين .  استCore 2 

Quad Q6600 گيگاهرتز و ٤/٢ داراي فرآانس Core 2 Extreme QX6700 داراي 

 مگاهرتز و آش سطح FSB 1066ها از  ندههر دوي اين پرداز.  گيگاهرتز است٦٦/٢فرآانس 

٢) L2) 8 آنند استفاده مي)  مگابايتي٤ عدد آش ٢( مگابايت .  

ي  ها پردازنده هاي چهار هسته اي، در برخي از بازي در آزمايشات انجام گرفته روي پردازنده

د  از خوCore 2 Duo E6700تر از پردازنده   آارايي دو برابر سريعQX6700چهار هسته اي 

 Core 2 Extremeبه نمايش گذاشته است و در چندين آزمايش نيز آارايي دو برابر پردازنده 

X6800ارايه آرده است  .  

اين . هاي دو هسته اي دارند  هسته اي نياز به توان متفاوتي نسبت به پردازنده٤هاي  پردازنده

 پشتيباني Core 2 Duoهاي  ي آه از پردازنده توان متفاوت موجب شده تا اآثريت مادربردها

بنابراين اگر قصد خريد پردازنده . هاي چهار هسته اي نباشند آنند قادر به پشتيباني از پردازنده مي

تان در آينده هستيد حتمًا در هنگام خريد   هسته اي داريد و يا اگر به فكر ارتقا پردازنده سيستم٤

در ادامه مشخصات چند . ي آن توجه آنيد هسته ا٤هاي  مادربرد به قابليت پشتيباني از پردازنده

  .آنيم هاي چهار هسته اي هستند را ارايه مي مادربردي آه قادر به پشتيباني از پردازنده

  

شرآت گيگابايت يكي از چند سازنده مطرح مادربرد است آه در حال حاضر رنج وسيعي از 

  .د را معرفي آرده است هسته اي پشتيباني آنن٤هاي   آه قادرند از پردازندهييمادربردها

 ٤هاي   قادر است از پردازنده٩٦٥P-DQ6هاي موجود در اين ليست مادربرد  از بين مادربرد

 اينتل استفاده آرده و ٩٦٥Pاين مادربرد از چيپست . ي آينده اينتل نيز پشتيباني آند   اهسته

نيد متوجه خواهيد اگر به مادربردهاي موجود در ليست باال دقت آ. هاي جامد است داراي خازن
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هاي جامد  هاي الكتروليتي از خازن شد آه تمامي مادربردهاي موجود در اين ليست بجاي خازن

  . اند استفاده آرده

آردند آه استفاده از   هسته مهندسين شرآت گيگابايت ادعا مي٤هاي  تا قبل از معرفي پردازنده

شود سبب  عمر مادربردها ميهاي جامد عالوه بر اينكه موجب افزايش طول  طراحي خازن

 هسته اي شرآت ٤هاي  اآنون با معرفي پردازنده. شود هاي جديدتر نيز مي پشتيباني از پردازنده

  .اينتل اين ادعا به اثبات رسيده است

 :اولين پردازنده چهارهسته ای سه گيگاهرتزی جهان 
 

تی ه ای با سرعت محاسباشرکت اينتل اعالم کرد که در ماه آينده نخستين پردازنده چهار هست

 .به بازار عرضه می کند)Clovertown(ونسه گيگاهرتز را با نام کالورت

 

، شرکت اينتل عالوه بر اين محصول، نخستين "پی سی مگزين"به گزارش سايت اينترنتی 

" پنرين"نانومتری را نيز با نام ٤٥پردازنده دو هسته ای ساخته شده بر اساس فناوری 

)Penryn(اينتل نخستين پردازنده چهار .  دوم سال ميالدی جاری به بازار خواهد داددر نيمه

به بازار عرضه کرد و )Zeon"(زئون"هسته ای خود را در ماه نوامبر گذشته و تحت نام 

، AMDشرکت .  را در اين زمينه مغلوب کندAMDموفق شد رقيب سرسخت خود شرکت 

پس از اينتل، هنوز موفق به عرضه پردازنده دومين توليدکننده بزرگ تراشه های رايانه ای 

های چهارهسته ای نشده و نخستين پردازنده چهار هسته ای اين شرکت با نام 

نخستين نمونه های . تا پايان سال جاری به بازار خواهد آمد)Barcelona"(بارسلونا"

ه شدند پردازنده های چهار هسته ای اينتل که در ماه نوامبر گذشته توسط اين شرکت عرض

گيگاهرتز بودند و پردازنده جديد چهار ٢/٦٦گيگاهرتز تا ١/٦دارای سرعت محاسباتی بين 

اين شرکت با پيشرفتی قابل توجه دارای سرعت محاسباتی " کالورتاون"هسته ای 

گيگاهرتز است و گزينه بسيار مناسبی برای عالقه مندان بازی های رايانه ای سنگين و ٣

 عالوه بر اين اينتل يک پردازنده چهار هسته ای و فوق العاده کم .پيشرفته محسوب می شود

ميانگين . وات برق مصرف می کند٥٠مصرف ديگر را نيز به زودی عرضه می کند که تنها 

در حالی . وات بوده است١٣٠تا ٨٠برق مصرفی پردازنده های چهار هسته ای قبلی اينتل بين 
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صلی رايانه ها تنها يک هسته پردازشگر داشتند و که در گذشته پردازنده ها به عنوان مغز ا

سازندگان آنها نيز در زمينه عرضه پردازنده های دارای سرعت محاسباتی باالتر با يکديگر 

رقابت می کردند، هم اکنون شرکت های بزرگ سازنده اين محصوالت پردازنده های دو هسته 

معرفی پردازنده های چند هسته ای با ای و چهار هسته ای را به بازار داده اند و در زمينه 

  .کارآيی باالتر و مصرف انرژی کمتر با يکديگر رقابت می کنند

پردازنده های چند هسته ای به گونه ای طراحی می شوند که در آنها چند هسته پردازشگر 

مجزا روی يک صفحه سيليکونی قرار می گيرند که به رغم داشتن ارتباط با يکديگر، هر يک 

ه فعاليت می کنند و بدين ترتيب کارآيی کلی رايانه را، به ويژه هنگام انجام همزمان جداگان

  .عمليات مختلف، به ميزان قابل توجهی باال می برند

شرکت اينتل هنوز قيمت دو پردازنده چهار هسته ای جديد و نيز پردازنده دو هسته ای ساخته 

  .ه استنانومتری خود را اعالم نکرد٤٥شده براساس فناوری 

:ونئزپردازنده   
اين .ون نامی است که اينتل برای پردازنده های مخصوص سرور خود انتخاب کرده استئز  

پردازنده ها معموّال از ميزان کش بيشتر و توانمندی های باالتری نسبت به انواع شخصی 

ی پنتيوم  بود که از سر١٩٩٨ون که به بازار عرضه شد در سال ئاولين پردازنده ز. برخوردارند

 فناوری ساس بود که به عنوان جايگزينی برای پنتيوم پيشرفته معرفی شد اين پردازنده بر ا٢

از آن نيز پردازنده هايی پس . کرد  پيروی می6pری  ميکرومتر طراحی شده بود و از معما.٢۵

 xeon64 بيتی از سری ۶۴ونئ اولين پردازنده ز٢٠٠۴از اين سری وارد بازار شدند و در سال 

 . معروف شدxeon mp معرفی شد که به ddr2، pci-express، sataبا قابليت پشتيبانی از 

 کند تر AMD شرکت opteronالبته اين پردازنده ها به ميزان قابل توجهی از پردازنده های 

استفاده می کرد سرعت عمل  )hyperthreading(اما در زمانی که پردازنده از فنآوری .بودند

 مگابايت حافظه نهان ٨ عرضه شد دارای ٢٠٠۵پردازنده ديگری که در سال . شدآن بيشتر می

معموَال پردازنده های رايانه های شخصی حافظه نهان سطح سه ) L3cache(سطح سه بود

  .ندارند و اين نوع حافظه در پردازنده های سرور در نظر گرفته می شود

  : ون دو هسته ایئز
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هر هسته اين .  ارايه کرد٢٠٠۵هسته ای خود را در اکتبر  دو ونئزاينتل اولين پردازنده 

 ٢٠٠۶در مارس .  گيگا هرتز دارد٢٫٨ جداگانه وسرعتی معادل L2cache مگابايت ٢پردازنده 

 عرضه شدند که با ولتاژ وانرژی پايين کار می ونئزگونه ديگری از پردازنده های دو هسته ای 

 تمام xeon LVاين پردازنده ها با نام . ده اند ساخته شcoredueکنند و بر پايه فن آوری 

 بيتی هستند يعنی نرم افزار ٣٢خصوصيات پردازنده های قبلی خود را دارند با اين تفاوت که 

 بيتی عمل می ۶۴ که تنها به صورت Microsoft exchange server 2007هايی از قبيل 

 ۵٠٠٠ سری های ٢٠٠۶ال در مدت زمان چند ماه آخر س. کنند در آنها اجرا نمی شوند

 با قابليت های مختلف و تغييرات ونئزاز پردازنده های ....  و۵١٠٠،٧١٠٠،٧٣٠٠،٣٠٠٠،

 به چشم ٢٠٠۶ در اواخر سال ونئزعمده ترين جهش که در توليد سری . جزيی وارد بازار شدند

ده ها سرعت باس يا گذرگاه اين پردازن. است۵٣٠٠ هسته ای سری ۴می خورد توليد پردازنده 

133 mt/s مگابايت حافظه نهان سطح دو و سرعتی ٨در مجموع .  مگابايت۴ و هر هسته 

 mac در سرورهای ٢٠٠٧ آوريل ۴ اين پردازنده ها از x5365مدل .  گيگا هرتز دارند٣برابر 

pro نانومتری ۴۵ و۶۵ بر پايه فنآوری ونئز به کار گرفته شدند مدل های آتی پردازنده های 

 که به ميزان زيادی کم مصرف تر از مدل های فعلی خواهند بود ضمن اينکه ميزان خواهند بود

L2cache هسته ای نيز در حال ٨ضمن آنکه يک مدل .  مگابايت خواهد شد١۶ آنها نيز 

در پايان جالب است بدانيم که .  معروف استharpertownبررسی برای توليد است و به 

thunderbird بهره گرفته است و در ونئز ،يکی از ابر رايانه هايی است که از پردازنده های 

 . جمع ده ابر رايانه برتر جهان است

  :)CELL(پردازنده سل
 IBM به گفته ی. مي کند پردازنده اي که سيستمي همانند بدن انسان دارد و همان گونه عمل

هم  X360 شامل حال پردازنده ی اين( د  برابر پردازنده های امروزی دار١٠سل قدرتی بيش از 

و حتی قابليت های بيشتر  استفاده کرده IBM ساخت خود PowerPC می شود که از نوعی

کار و ايده ای بزرگ نيست و  کنار هم گذاشتن معماری يک پردازنده تک يا دو هسته ای. )دارد

زی برای رسيدن به اهدافی نياز امرو در مقابل اين هم چنين طرح بزرگ جاه طلبانه و مغاير با

  Cell توانايی های بررسي معماری وa.بزرگ شايد کاری درست نباشد

  :چگونگی پيدايش و توسعه سل



                          امين خليلیمحمد :     گردآوری                             ه پردازند

 17

 PS3 است که برای SCEI ريز پردازنده از بخش سرگرمی سونی اساسا ايده ی ساخت اين

 PlayStation  شروع شد موقعی که پدر١٩٩٩ايده دقيقا از سال  آغاز اين. برنامه ريزی شد

به کامپيوتری می انديشيد که سيستمی داشته باشد که همانند  در فکر Ken Kutaragi آقای

بعد از اين ايده حق امتياز اين اختراع و . عمل کند)شناختی زيست(سيستم های بيولوژيکی 

 ٢٠٠٢در سال  Takeshi Yamazaki و Masakazu Suzuoki اجرايی کردن آن توسط

بر  IBM و Toshiba وSony است که سه شرکت بزرگ طرح به اين صورتحال اين . ثبت شد

با هم همکاری کرده بودند ولی حال  PS2 قبال در ساخت سونی و توشيبا. روی آن کار می کنند

طلبانه با همکاری سه ابر قدرت و به کار گيری تمامی قدرت  سونی می خواهد در اين طرح جاه

هدف اين است که يک پردازنده . نسول ها تسلط کامل پيدا کنددنيای ک نيمه هادی های امروزی بر

متخصص ترين شرکت در امور سخت افزار و دنيای  IBM بسازند، برای همين جديد همه کاره

اين پروژه شد، با اين حال که اين طرح را به عنوان يک کنسول بازی وارد خانه  نيمه هادی وارد

هم برای  IBM .است Cell  به تمام معنا بر پايه یشود ، ولی در حقيقت يک کامپيوتر ها می

تاريخ را  دادن به اين امر تيمی از بهترين طراحانش را جمع کرد تا بتوانند بهترين پردازنده تحقق

هميشه در اين  هم صنعت فرايند سيليکونی را دارد و IBM.برای هدفی که سونی دارد تهيه کند

 نظير از شرکت های سخت افزاری بزرگراستا در حال پيشرفت است و خيلی ديگر 

IntelوATiوnVIDIA از اين معماری های IBM استفاده می کنند، سونی و توشيبا هم در 

آفرينند، هر  اين ميان با علم و دانش الکترونيک خود معماری نو و بهترين تکنولوژی ها را می

شرکت ها همه ی  اينيک از اين سه شرکت محصوالت و تفکراتی متفاوت دارند و با همکاری 

  .احتياجات يک پردازنده متفاوت برای کنسولی متفاوت ايجاد می شود

شدند و   با هم شريک٢٠٠٠حال نوبت به ايده ای جديد می رسد ، اين سه شرکت رسما در سال 

مارچ  با حضور مهندسانی از هر سه شرکت در) شهری در تکزاس ( Austin باالخره در مرکز

طرح شد  سرمايه گذاری عظيمی روی اين. قريبا طراحی و زمان بندی کردند معماری را ت٢٠٠١

 New و fishkill  نانومتری تسهيالت و خط توليدهايی در شرق٦٥و قرار شد برای دو طرح 

York احداث کنند،اين کار به IBM و در  سپرده شد تا بهترين فرايند ساخت را طراحی کند

 حی ،جمع آوری و خريداری بهترين معماری هایطرف ديگر سونی و توشيبا مامور طرا

 آنها را وادار Bluray , HDTV يکی ديگر از تکنولوژی های برتر سونی. الکترونيکی شدند

معماری  بسازند تا همه احتياجات اين PS3 ساخت تا بهترين و قدرتمند ترين تراشه ها را برای
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تکنولوژی ها را   نيمه هادی ها ورا برطرف کند و حال سه شرکت، قدرتمند ترين cell بزرگ

هدف وارد کردن سيستمی با  بکار برده اند تا يک ابررايانه چند منظوره را وارد خانه شما کنند،

  .کامپيوتر های امروزی است کمترين و بالعکس بهترين و قدر ترين کارايی نسبت به

  :آينده نگری و سل از نگاه ما

 مصارف آن نياز به معماری های قدرتمند و بهره ور دارد الکترونيک و احتياجات و پيشرفت علم

امروزه می  بايد بتوان از آن اطمينان برقرار کرد و آينده ی خوب برای آن پيش بينی کرد حتی که

تايی هستند که از  بيند که دسته ای از کامپيوتر ها دارای پردازنده های چند هسته ای و يا چند

خوشبختانه همه ی اين احتياجات را  امپيوتر ها بشمار می آيند وآينده دارترين و بهترين نوع ک

دارا است اما ضعف هايی هم دارد مثال اينکه  برطرف کرده و اين قابليت ها را Cell طرح نهايی

ديگر ضعفی که دارد، برنامه نويسی تحت سيستم  در کل يک پردازنده ی يک هسته ای است و

برنامه نويسی با آن آشنايی داشته باشد ولی برای راحت  تربسيار پيچيده ی سل است که شايد کم

الزم است ، اين چند مورد از ضعف های سل نسبت به پردازنده  شدن کار برای آنها زمان زيادی

  .است X360 ی

  چگونه است؟ سل

اين شامل حال  (  برابر پردازنده های امروزی دارد١٠سل قدرتی بيش از  IBM به گفته ی

و ) کرده استفاده IBM ساخت خود PowerPC هم می شود که از نوعی X360 پردازنده ی

هسته ای کار و ايده  کنار هم گذاشتن معماری يک پردازنده تک يا دو.حتی قابليت های بيشتر دارد

مغاير با نياز امروزی برای  ای بزرگ نيست و در مقابل اين هم چنين طرح بزرگ جاه طلبانه و

به هيچ وجه شبيه ريز پردازنده  cell معماری. شايد کاری درست نباشدرسيدن به اهدافی بزرگ 

چندين پردازنده ای ابر کامپيوتر ها شبيه  هايی که امروزه ديده ايد نيست ولی بيشتر به طرح های

گرافيکی امروزی دارد و همين باعث می شود  کمی شباهت به معماری پردازنده های. است

عظيم در صنعت گرافيک باشد و يکی ديگر از   گيرد و تحولیبهترين بازدهی گرافيکی انجام

اين طرح است که قادر به انجام خيلی از کارها  تفاوت های بزرگ اين تکنولوژی همه کاره بودن

صوت پخش و دکودينگ کند ، می تواند کيفيت رنگ را  است مثال به تنهايی می تواند فيلم و

کند ، می تواند نمايش را مقياس دهی کند و حتی می برطرف  کنترل کند ، می تواند خطا ها را

همچنين قادر به انجام . گرافيکی با بازدهی فوق العاده عمل کند  تواند به جای پردازشگر
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يکی : سنگين در کمترين زمان است،اين بخش از دو قسمت تشکيل شده محاسباتی فوق العاده

نامه ها در قسمت نرم افزار سل قرار دارد  داده ها و بر-سخت افزار سل  نرم افزار سل و ديگری

  .افزار هم اين ها را محاسبه و پردازش ميکند و نتيجه را برگشت می دهد و قسمت سخت

 ٢٥٦جهنمی از يک پردازنده متفاوت می ماند که به مقدار تئوری قادر به پردازش  سل همانند

 در جهان. گيگاهرتز است٤ نقطه شناور در يک ثانيه در فرکانس کاری) گيگا فلوپس(بيليون

 است و پيش)  ظرفيت پذيری– پردازش –پهنای باند ( محاسبات نقل کرد ارقام به سه صورت 

اين  خود چه می گوييد که حداکثر تئوری چيست؟ ما می گوييم دنيای واقعی است و حال می گوييم

شناختی   زيستیتئوری دنيای واقعی حق اين پردازنده تاريخی است که شما را همچون معماری

  !خود، وارد دنيای حقيقی می کند

IBMسطح های کش سل را همانند پردازنده های معماری Power PCو Power  خود طراحی

هم می  PPEپردازنده ها در سيستم های مکينتاش بکار می رود در نتيجه کرده است اين سری

اجرا می کند هم اجرا  Power PC , Power نده هایباينری هايی که سری پرداز توانيد کليه ی

است اين مشخصه سرعت محسابات را  VMX خصوصيات سل پشتيبانی از وکتور از ديگر.کند

است که در  MMX,SSE همانند همان تکنولوژی های VMX ميتوان گفت که افزايش ميدهد،

  .امل يافته تر استخيلی کاربردی تر و تک VMX ديده می شوند ولی پردازنده های امروزی

  :دهنده ی سل و توانايی های آن اجزای تشکيل

  PPE يک •

  SPE هشت •

  EIB ی باس به هم متصل شده •

  DMAC واحد هدايت کنترولر حافظه ی در دسترس •

  XDR دو کنترولر حافظه ی •

   گيگاهرتز٤قادر به پردازش در فرکانس کاری  •

  ايت در ثانيهگيگا ب ٢٥٫٦: پهنای باند حافظه  •

   گيگا بايت در ثانيه٧٦٫٨: پهنای باند ورودی و خروجی  •

   گيگا فلوپس در ثانيه٢٥٦پردازش  •

  ميليون ترانزيستور 235 •
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استفاده نشد شايد  PS3 آخرين طرح سل را می بينيد ولی چرا از همين طرح برای مشخصات

همين هم برای نياز امروزی خيلی زياد هزينه و يا کم کردن حرارت توليدی باشد اما  برای کاهش

 و حال چه ميشد که به خاطر هوسبازی صنعت ، علم و اقتصاد از طرح قدرتمند تر سل است

 ٣٫٢و فرکانس کاری  ٧speبکار رقت که دارای  PS3 استفاده ميشد اما بگذريم از سلی در

خواهد  ی ديگر بکاردر مصارف الکترونيک ٦speبا اين حال ذکر شده که سل با .گيگاهرتز است

طرح  گفته در IBM ميخواهد در مصارف سرور از سل استفاده کند حتی IBM همچنين. رفت

  !برد هايی می خواهد از چندين سل استفاده کند که گيگا فلوپس را به واحد ترا خواهد

  :حال در اين قسمت به معرفی اجزائی از سل می پردازيم

PPE :  

PPE رو است که مرسوم هسته ی ريز پردازنده است که تکليفعنصر تکميل کننده ی ني SPE 

عامل و  سيستم PPEدر يک سيستم مبتنی بر سل، . ها را معين ميکند که چه چيزی انجام دهند

در نتيجه  برنامه ها را اجرا می کند و قسمت های فشرده ی سيستم عامل را محاسبه می کند و

کيلوبايتی  ٥١٢ بيتی می باشد و از کش ٦٤سل  PPE .ها تحميل خواهد شد SPE درخواست به

  .استفاده می کند

SPE :  

بدين صورت که می تواند مانند يک پردازنده مستقًال  پردازنده حامل خود را داراست ، SPE هر

گيگا فلوپس پردازش کند بدين معنا که عدد تئوری بدست  ٣٢می تواند  SPE هر. پردازش کند

 ٢٥٦ها هم دارای  SPE .بدست آمده است ٨x32ضرب  صل گيگا فلوپس از حا٢٥٦آمده 

 ميلی متر مربع ١٥ها  SPE هر يک از IBM ی طبق گفته. کيلوبايت کش مستقل می باشند

 بيت در ١٢٨ها می تواند  SPE هر يک از.کنند  وات انرژی مصرف می٥هستند که هر کدام هم 

  طور تئوری محاسبه کنيم بايد تعدادرا بخواهيم به حال اگر قدرت کل سل. هر سيکل پردازش کند

SPE  ٨طور که   ضرب کنيم بدين١٢٨ها را درx128  بدين صورت سل می ١٠٢٤می شود ، 

  . بيت در هر سيکل پردازش کند١٠٢٤تواند 

XDR:  

 حافظه ی اصلی را برای سونی و توشيبا در صنعت نيمه هادی ها جستجو می کنند تا بهترين

PS3 ن تکنولوژی حافظه ی اصلیقويتري. انتخاب کنند RAM اين زمان هم در Yellowstone 
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سريع ترين تکنولوژی امروزه  تغيير نام پيدا کرده ، اين تکنولوژی XDR است که جديدًا به

ليسانس اين تکنولوژی و  است،خوب پس سونی هم قصد دارد بهترين باشد پس RAM صنعت

خريداری می  RAMBUS ن شرکترا از طرف مخترع آ FlexIO همچنين ليسانس معماری

استفاده می  FlexPhase از معماری خاصی با نام FlexIO و XDR هر دو تکنولوژی. کند

اقدام به سيگنال دهی  کنند که تراشه را قادر می سازد در مدت زمان کمتر و مصرف کمتر انرژی

ن گفت که شده و ميتوا بيشتر معماری و احتياجات سل توسط همين دو تکنولوژی برطرف.کند

  .است RAMBUS اين قدرت سل مديون

  :پردازنده را مقايسه می کنيم حال قدرت اين

GeForce 7800 GTX  فلوپس در هر ثانيه است و پردازنده   گيگا٤٥قادر به پردازش حدودًا

 فلوپس در هر ثانيه است اما سل قدرتمند  گيگا٦ گيگاهرتز پرسکات قادر به پردازش ٣اينتل 

PlayStationLover  ٦سل به تنهايی حدودًا . گيگافلوپس در ثانيه است ٢٥٦ها دارای قدرت 

 اگر همه اجزا: را بگوييم  PS3 حال بخواهيم قدرت کل قدرتمند تر است ٧٨٠٠GTXبرابر از 

PS3 بگوييم که حداکثر قدرت گرافيک امروزی به کمک هم بيايند، ميتوان PC  را در نظر داشته

است ولی مطمئن  PC  برابر قدرت گرافيکی امروزی٢٠بيش از  PS3 باشيد ، قدرت گرافيکی

ابر قدرت گرافيک خواهد شد اين ذات اين صنعت است ، بی  PC باشيد طی چند سال آينده باز

 پردازنده های بر پايه ی ٢٠٠٩قول داده تا سال  Intel شرکتی مثل دليل چنين حرفی نمی گوييم

 .خود باز حرکتی انقالبی در صنعت نيمه هادی ها خواهد بودتوليد کند اين   نانومتری٣٢فرايند 

CPU جديد AMD با نام Athlon XP :  

برای شروع، ابتدا به سراغ داليلی می رويم که باعث پيدايش اين پردازنده شد، زيرا اگر در 

 بوده باشيد، متوجه می شويد که تا چند ماه AMDتعقيب اخبار جديد و برنامه های آتی شرکت 

 CPU داده نشده بود و ظهور اين AMD کوچکترين خبری در مورد اين پردازنده از طرف قبل

 هم می Surprise به معنای SPبه همين علت بعضًا به آن .  آخر سال بودشگفتیبه نوعی 

اما به چه علت چنين تصميمی اين طور با فوريت گرفته شد ؟ زيرا اگر تنها قرار بر توليد . گويند

 هنوز حرف هايی برای گفتن ٤ هم در مقام مقايسه با پنتيوم T-Birdوی بود، پردازنده ای ق

 بود که XPداشت ؛ اما علت اصلی، جنبه تبليغاتی آن و سوار شدن بر امواج قدرتمند ويندوز 
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 به معنای XPاميد زيادی داشت تا بازارهای راکد جهانی را متحول کند، استفاده از نام 

Experience که در ويندوز XP مد نظر سازندگان بوده در مورد اين پردازنده قدری متفاوت 

 را می دهد، يکی از نکات مهم که در مورد Extreme Performanceاست، و در واقع معنی 

نحوه بازاريابی اين محصول صورت گرفته، شيوه معرفی آن است که ديگر بر خالف گذشته با 

 اعدادی معرفی می شود که در جدول مقابل می بيان فرکانس کاری صورت نمی گيرد، بلکه توسط

   :توانيد آنها را ببينيد

AMD Athlon XP Product Line   

CPU Name FSB Frequency Clock Multiplier Clock Speed   

Athlon XP 1900+ 133MHz 12.0x 1.60GHz   

Athlon XP ١٨٠٠١٣٣MHz 11.5x 1.53GHz   

Athlon XP 1700+ 133MHz 11.0x 1.47GHz   

Athlon XP 1600+ 133MHz 10.5x 1.40GHz   

Athlon XP 1500+ 133MHz 10.0x 1.33GHz   

شايد اين ارقام در ابتدا کمی گيج کننده به نظر بيايد و اين سئوال را در ذهن مطرح کند که آيا دليل 

م اين امر، گمراه کردن مشتری بوده است ؟ ولی با دانستن علت اين کار شما هم با نويسنده ه

عقيده خواهيد شد که اين کار نه تنها به ضرر مصرف کننده نيست بلکه، کامًال به نفع وی نيز 

 هنوز پرمصرف ترين زيربنا Socket 7در نسل های پيشين پردازنده ها زمانی که . خواهد بود

 بر سر باالبردن CPUبرای کامپيوترهای شخصی بود، رقابت اصلی ميان شرکت های سازنده 

ری آنها بود و در کنار آن اضافه نمودن امکانات بيشتر نيز يکی از راه های پيشرفت فرکانس کا

 شکسته شد هنوز هم کمابيش AMDبود، حتی اين رقابت تا زمانی که مرز يک گيگاهرتز توسط 

ادامه داشت، و نتيجه آن پيدايش ذهنيتی در مصرف کننده شد که فرکانس کاری باالتر را دليل 

 که ساختاری کامًال متفاوت با پردازنده ٤ده می دانست ، اما بعد از توليد پنتيوم برتری يک پردازن

های ديگر داشت، اين رويه کماکان باقی ماند، به طوری که اکثريت مصرف کنندگان هنوز هم 

در ادامه ! کاری باالتر را دليل سرعت بيشتر پردازنده ميدانند، اما حقيقت چيز ديگريست فرکانس

رای روشن تر شدن موضوع مقايسه هايی بين پردازنده های جديد هر دو شرکت اين مطلب ب

  . صورت گرفته که به درک صحيح تر اين مطلب کمک می کند 

 معمولی نگاهی Athlon نسبت به Athlon XPقبل از شروع مقايسات بهتر است به تغييرات 
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  : بياندازيم 

زنده است؛ همانطور که احتماًال می اولين و مهمترين عامل اختالف ، هسته اين دو پردا

 استفاده می کنند، در واقع اولين سری Thunder Bird از هسته C و B های Athlonدانيد،

Athlon برای Socket A اما٤٦٢ يا ، XP ) ز اين به بعد اAthlon XP را به اختصار XP 

هم هست  Athlon Mobile و Athlon MP که همان هسته Palominoاز هسته ) می ناميم

  : مزايای اين هسته نسبت به هسته قبل شامل موارد زير است. استفاده می کند

  .  شناخته می شود٣D NOW Professional که با نام SSEپشتيبانی از تمامی دستورات 

که حاصل آن توليد گرمای کمتر و همين طور %  ٢٠مصرف کمتر انرژی الکتريکی در حدود 

  . مانند نوت بوک استهمراه های ی سيستمامکان بکارگيری راحت تر برا

  ٧٧۵ سوکت

 سوکت جديد اينتل که سوکت تفاوت اصلی ظاهری اين سوکت با Tسوکت جديد اينتل که سوکت 

سوکت قبلی اينتل که در نگاه اول مشهود است اختالف بسيار زياد بين پينهای اتصال چيپ و 

 هيچکدام از پينهای lga775.  است عدد ارتقا پيدا کرده٧٧۵ به ۴٧٨مادربورد هست که از 

متعارف ديگر سی پی يو ها رو نداره در عوض در کف صاف اون تعداد بسيار زيادی نقطه به 

  .پينهای اتصالی الزم بجای سی پی يو بر وری مادر بورد تعبيه می شود .چشم می خورد

آيی بهتری دارد در اين چيپ در جای خود بوسيله مکانيزم قفل داری که نسبت به انواع قبلی کار

اين سازوکار به يوزر اجازه ميدهد که بدون اينکه فشار بيجايی به . جای خود محکم می شود 

  .سی پی يو و سوکت بياورد آنها را در جای خودش نصب کند

) بزرگتر شده% ۶٢اين سوکت نسبت به سوکت قبلی (با اضافه شدن تعداد پايه های سی پی يو 

.  آپشنهای بيشتری برای طراحی در دست تيم طراحی اينتل قرار می گيرددراين خانواده پردازنده

در اين سوکت اولين سطح تماس الکتريکی افزايش پيدا کرده که منجر به دو برابر شدن خطوط 

به عبارت ديگر هر منطقه خاص از پردازشگر با فاصله . اصلی انتقال نيرو به چيپ شده است

 و خط انتقال اطالعات خود وصل می شود و الکترونها برای کمتری به الين نيروی مورد نياز

پايه های . نفوذ به ترانزيستورهای پنهان در سطوح بعدی تراشه فاصله کمتری را طی ميکنند 

مثال اگر تعداد درهای يک سالن بيشتر باشد (بيشتر باعث کاهش فشار بار برروی گذرگاهها شده

درمجموع مقاومت )  ورود و خروج کمتر می شودفشار در گره ها يا همون درها در هنگام
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چون ترانزيستورهای بيشتری از حالت سريال به پارالل (الکتريکی درهرترانزيستور پايين می آيد

انتقال الکترون در مجموعه ای با ... و با کم شدن انحراف ناشی از مقاومت ) سويچ می شوند

ورت می گيرد در نتيجه ترانزيستور ها می  مليون ترانزيستور روانتر و مطمئن تر ص١٠بيش از 

توانند در ولتاژهای اسمی پايينتری کار می کنند و ولتاژ کمتر يقيننا مصرف نيروی کمتری را به 

  .همراه خواهد داشت

اول اينکه مقدار : کمک به حل دو مشکل بزرگ می کند ) اضافه کردن پايه ها(پس اين روش

هرچند که در (ود و نيز توليد حرارت چيپ پايين می آيدبسيار زيادی در نيرو صرفه جويی ميش

ابتدا برای خوشحالی زود بود چون تراشه های جديد با اين معماری چندان هم خنک از کار در 

نيامدند اما رفته رفته و با اصالحات صورت گرفته قابليتهای اين کوچ سوکتی نمايان شد و 

  ).دماهای پردازنده ها پايين آمد

از آنجا که اضافه کردن پايه ها پايداری بيشتر پردازنده در فرکانسی پردازشی :دوم اينکه 

 يک پيش زمينه lga775بنابراين سوکت . را در پی خواهد داشت ) کالک سی پی يو(باالتر

مطمئن را برای حرکت به سمت باسهای سريعتر فراهم ميکند و دست طراحان در اين زمينه باز 

 مگاهرتز و باالتر و پهنای باندی تا ١٠۶۶ باسهای تا lga775ايه معماری بر پ. خواهد بود 

به همين دليل به نظر ميرسد که عمر اين سوکت کمتر از سوکت .  گيگ راتضمين می کند٨٫۵

مثل ( سال آينده را ٢اينتل قصد دارد که تمام سی پی يو های جديد دسکتاپ خود در . نباشد ۴٧٨

 دستخوش ٢٠٠۶ حداقل تا سال lga775ت ارائه دهد و را بر روی اين سوک) دوهسته ای ها

 نانومتری ۶۵ هنگامی که تکنولوژی ٢٠٠۶پيشبينی می شود که بعد از سال .تغيير نخواهد شد

در سيستمهای دسکتاپ جای خود را باز کرد طراحان اينتل سوکت جديدی برای پشتيبانی از آن 

  .ارائه دهند

  :نامگذاری سی پی يو ها

رده که هدف اصلی از نامگذاری جديد کمک به آندسته از خريداران غير حرفه ای اينتل اعالم ک

است که تخصصی در اين زمينه ندارند زيرا درحقيقت محصوالت اينتل مشتمل بر جند خانواده 

پردازنده با خصوصيات ريشه ای متفاوت است روش سنتی که تا اکنون مورد استفاده بود ناميدن 

مثال امروزه اينتل چندين دسته .پردازنده بود که گمراه کننده است بر اساس فرکانس کاری 

  : در زير به تعدادی اشاره ميکنم پردازنده متفاوت ارئه می کند که
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Pentium 4 XE extreme edition  

 ٢مگا بايت کش ال ٢ نانومتريبا هسته گاالتين و مجهز به ١٣٠اين پردازنده مبتنی بر تکنولوژی 

کی از قوی ترين تراشه های دسکتاپ در ارائه ماکزيمم بازدهی است و انواع اين پردازنده ي. 

  اين پردازنده کيفيت HT و پشتيبانی از تکنولوژی ٨٠٠ و دارای باس ٣٫۴ و ٣٫٢فرکانسی 

  . دالر است١٠٠٠عملکرد بسيار مطلوبی دارد هرچند که قيمت آن در حدود 

Intel P4  

 NorthWood نانومتری با هسته ١٣٠ بر تکنولوژی پردازنده مبتنی.يک گروه بزرگ و کلی 

 به Prescott نانومتری با هسته ٩٠ کيلو بايت کش و يا با تکنولوژی ١٠٢۴ يا ۵١٢و با 

ين مدل شايع  اHT و فن آوری ٨٠٠ يا ۵٣٣ کيلو بايت کش و با پشتيبانی از باس ١٠٢۴همراه 

  .ترين مدل اينتل است

Intel Celeron  

استفاده می شود گرچه اين ) به منظور کم کردن هزينه(اده شده بکار ميرود سP4اين اسم برای 

 کيلو است و غالبا از فن ١٢٨ بهره می برد ولی کش آن تنها NorthWoodپردازنده از هسته 

 است که به اين علت کاآيی اين پردازنده کم ۴٠٠ پشتيبانی نمی کند باس اين پردازنده HTآوری 

  .عيفتر عمل می کند ض٨٠٠ باس ٢٫۴ز يک پردازنده  آن ا٢٫٨شده و حتی نوع 

Intel Celeron D  

 پشتيبانی HT و از ۵٣٣ و باس ٢۵۶ بنا شده و کش آنها Prescottاين پردازنده بر پايه هسته 

بديهی است اين تعداد انواع . می کنند و به عنوان پردازنده ارزان قيمت شناخته می شوند

نها می توان مدلهايی با سرعت مشابه يافت برای عموم بسيار پردازنده مخصوصا اينکه از همه آ

  :به مثال زير توجه کنيد. سردرگم کننده است 

Pentium 4 2.8 Northwood with 533MHz bus  

Pentium 4 2.8A on Prescott core with 533MHz bus  

Pentium 4 2.8C on Northwood core with 800MHz bus and Hyper-

Threading support  

Pentium 4 2.8E on Prescott core with 800MHz bus and Hyper-

Threading support  
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Celeron 2.8GHz with 400MHz bus and 128KB L2 cache  

Celeron D 2.8 with 533MHz bus and 256KB L2 cache  

  .دقيقا به همين دليل اينتل تصميم گرفت از نوع جديد نامگذاری استفاده کند 

  :ين نامگذاری تراشه در ا

حافظه کاشه  + FSB+ سرعت پردازنده +  رقمی که معرف معماری پردازنده است ٣با يک عدد 

   HTتکنولوژی های اضافه +پردازنده 

  : در مجموع پردازنده های اينتل درسه سری دسته بندی خواهد شد 

٧XX ۵ وXX ٣ وXX  

 با کيفيت ۵ترين کيفيت و سری  آن باال٧ که سری BMWدرست مانند خريدن يک اتوموبيل 

  . ارزان قيمت ٣خوب و قيمت مناسب و سری 

البته اين نوع نامگذاری از سری جديد پردازنده های اينتل آغاز شده و فقط برای مدلهای 

 و يا ايتانيوم همچنان با Xeonپردازنده های سرور اينتل مانند . دسکتاپ و موبايل کاربرد دارد

  .می شوند سرعت ساعتشان ناميده 

 PSI-2 , DTS , PECI): پايگاه(ويژگيهای مرتبط با پالتفورم 

يک پردازنده بهينه در مصرف انرژی به تنهايی کامل نيست و برای اجرا به يک محيط مناسب 

مربوط ) مادربرد(اينتل سه ويژگی مديريت انرژی ديگر ايجاد کرده که به پالتفورم . نياز دارد

  :ميشوند

• PSI-2 يا Power Status Indicator 2   

• DTS يا Digital Thermal Sensors   

• PECI يا Platform Enviroment Control Interface   

   را مرتبط ميکندCPU نيازهای برق PSI2ويژگی 

اگر مادر برد شما .  مداری دارد که نيازهای توانی را نگاه می داردCore2هر پردازنده ی 

 ميتواند اين سيگنال را دريافت کرده و ميزان بار رگالتور  را داشته باشدPSI2کنترلر قرينه ی 
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وقتی که نياز . ولتاژ موجود را تنظيم کند و بهترين کارکرد را انتخاب کند) تنظيم کننده های(های 

 يک يا چند رگالتور ولتاژ را خاموش ميکند و از اين PSI2برقی پردازشگر افت ميکند کنترلر 

  .ميشه در بيشترين بازده عمل کند هVRMکار اطالع ميدهد ، تا 

  

DTS ها ياDigital Thermal Sensors  

  
  

 سرعت و دقت زيادی چهار سنسور ديجيتال در بخش های حياتی پردازنده قرار داده شده اند تا با

  . موقعيت های دما را بخوانند

 چهار سنسور دما دارند که البته برروی هر هسته دو عدد سنسور قرار Core2پردازشگر های 

اين سنسورها اکنون ديجيتال هستند، که به اين معناست که از نسل قبلی سنسورها . ميگيرد



                          امين خليلیمحمد :     گردآوری                             ه پردازند

 28

 ها يا نقاط داغ شونده Hot Spotه  اکنون بDTSسنسورهای . آنالوگ کوچک تر و دقيق ترند

  .نزديکترند و ميتواننددما را خيلی سريعتر و دقيق تر بسنجند

PECI: Platform Enviroment Control Interface  

  
  

PECI: Platform Enviroment Control Interface   

حال که سنجش دما وجود دارد ، به يک چيپ مديريت کننده نيز احتياج است تا بر وضعيت سيستم 

 از يک باس يک سيمه برای Core2پردازنده های . با کنترل کردن فن های موجود اثر بگذارد

 انتقال اين مقادير به مدير استفاده ميکنند، که اکنون اين خصيصه به راحتی ميتواند از طريق

BIOSدمای پردازنده ، فن .  مادربورد کنترل شودCPU و يا فن سيستم ميتوانند بوسيله ی 

  .کاربر يا حتی خودکار کم يا زياد شوند

ی دادن قابليت تنظيم سرعت به کاربر يا انجام اتوماتيک اين کار با اينکه راههای زيادی برا

وجود داشت، شما هرگز مطمئن نبوديد که آيا تنظيمات سرعت فن شما جريان هوای کافی برای 

بعد از :  اين داستان فرق ميکندPCEIاما با . خنک نگه داشتن اجزاء سيستم را دارد يا نه

 تمام فن ها را به شکلی تنظيم ميکند تا با managerن، سوارکردن يا خريدن کامپيوتر جديدتا

  .دمای سی پی يو مطابقت داشته باشد
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ممکن .  بخريدPCEIشما مجبوريد يک مادربورد سازگار با :  تنها يک مشکل داردPCEIاما 

است مادربورد اين قطعه را شبيه سازی کند و يا بجای مدير عمل کند و سيگنال های گنگ و 

 بوت Core 2 Dou يا Core2 Douفرستد؛ در نتيجه چنين سيستمهای با فريب دهنده ب

 پيشنهاد ميشود چرا که اين ماردبورد بطور فنی ٩٧۵Xبه شما خريدن مادربورد ! نخواهند شد

  . پشتيبانی ميکندCore 2از 

Levelهای دمای پردازنده   

  
  

 که با کيت های جزئی پردازنده همراه Boxed Coolerخنک کننده ی باکس شده ی اينتل يا 

  . است ، خنک کنندگی کافی و سطح های نويز مناسبی دارد

و فن عرضه می شوند که ) Heat Sink( با همان سينی حرارتی Core 2تمام پردازنده های 

سطح اين سينی مسی است و از تعداد بيشماری پره .  عرضه ميشوندPentiumDپردازنده های 

 چهار پين آن از Connectorمتصل کننده يا . تشکيل شده است تا سطحی بزرگ داشته باشد
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جالب . شتيبانی ميکند، که با دماسنجی های سی پی يو کنترل ميشودمادربرد با کنترل فن پ

 ٢۴٠٠rpmاينجاست که در بين تست های ما حتی با پردازش های بسيار سنگين سرعت فن از 

 در حين Pentium D دور در دقيقه ای ۴۵٠٠اين رقم در مقابل چرخش . تجاوز نکرد

 به طرز Core 2ايجاد شده در يک سيستم  صدای  .بارگذاری های سنگين غير قابل مقايسه است

  . کم تر استPentium Dقابل توجهی از پردازنده ی 

  
  

Core 2 Extreme درجه ی سانتيگراد در يک محيط اداری با استفاده از خنک کننده ی ۴۵ از 

  .جزئی اينتل تجاوز نميکند 

  : برای پردازشگر های دو هسته ایخنک کننده
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معرفی شده ) به معنی شواليه خاموش (Silent Knightخنک کننده سی پی يو جديدی با نام 

  .ها، پايه و ميله های انتقال حرارت آن صددرصد از جنس مس ساخته شده استکه پره 

مس رسانای حرارتی بسيار خوبی است که استفاده از آن باعث شده که حرارت به مقدار 

سايلنت نايت به آرامی کار می . موثری در جديدترين پردازشگرهای دوهسته ای کاهش يابد

ی نوری آبی، باعث شده که محيط داخلی کيس بسيار کند و طرحی منحصر به فرد با ديودها

  . لوکس به نظر برسد

جنس مس، انتقال . سايلنت نايت، عالوه بر فن، يک خنک کننده کامل سی پی يو هم است

دهندگی موثر گرما، محدوده انتقال گرمای وسيع، طراحی سبک برای کاهش فشار بر 

ه پره ها، ويژگی هايی هستند که موجب می مادربورد و شش لوله ايزوله برای انتقال گرما ب

شوند دمای پردازشگر همواره برای اجرای سريع و محاسبات قابل اطمينان، به ميزان مناسب 

  . پايين باقی بماند

 دوهسته ای و D اينتل، سی پی يو پنتيوم Core2سايلنت نايت، با سری پردازنده های 

نک کننده همين طور قابل نصب بر روی اين خ.  سازگار استLGA775 ٤پردازنده پنتيوم 

 است که سی پی يوهای ای ام دی از قبيل ٤٧٨مادربوردهايی با سوکت پردازشگر 

AM2/940/939/754 ٦٤ و اتلون-FX و Sempronاين .  روی آن ها نصب می شود

  . پردازشگرها جديدترين و قوی ترين سی پی يوهای موجود در بازار هستند

در داخل خنک کننده قرار دارد، جريان هوای ايجاد شده توسط فن محافظ تنظيم فشار که 

LED 9زيرا اين هوای داغ برای اجرای عمليات . سانتی متری را به اطراف هدايت می کند

اين طراحی منحصر به فرد دمای . پردازشگر و حتی کل سيستم خطرناک و بحرانی است

 درجه سانتيگراد کم می ١٥ تا ١٠ بين را به طور موثر) VRM(» تنظيم کننده اندازه ولتاژ«

  .کند
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XPC:  

  xpc يک طراحی جديد برایPC جهت پايدارتر بودن ، خنک تر بودن ، قوی تر بودن و در 

  .نهايت کوچک تر ، سبک تر و بی صدا تر بودن می باشد 

XPC يک سوم اندازه يک کامپيوتر روميزی است .  

  . ولی پايدار تر و بی صدا تر به همان قدرتمندی هر کامپيوتر بزرگ

XPCو   برای جايگزينی کامپيوتر های روميزی با يک کامپيوتر شيک تر ، کاربردی تر 

 و مراکزی که تعداد زيادی   برای بانکها ، ادارات همچنين. انعطاف پذير تر طراحی شده است 

PCک تر بسيار حائز  را در محل کار خود استفاده می کنند کامپيوتر بی صدا ، کوچکتر و خن

  .اهميت است شده است 

  . ها از قطعات و ادوات استاندارد استفاده می کنند XPCهمة 

که "   ICE Technology" بصورت سيکل ترکيبی مايع و گاز بوده XPCسيستم خنک کن 

 ٣GH بخصوص در سرعتهای باال تر از CPUمی تواند جوابگوی جذب و دفع کردن دمای 

  .باشد 

  :ی قديمی  هاPC به  نسبتXPCمهای مزايای سيست

 ICE Coolingاستفاده از تکنولوژيهای خاص در ساخت منبع تغذيه و سيستم خنک کننده ) ١
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مانند " بصورتيکه سيستم به فن های بزرگ احتياج نداشته و توسط يک مدار بسته مايع 

  .خنک می شود " سيستم های چيلر 

  ی قديمی و مناسب برای روی ميز کوچک با حجمی در حدود يک سوم سيستمها) ٢

  دسترسی آسان و سريع به کليه پورتهای ورودی و خروجی ) ٣

  زيبا و شکيل برای استفاده در محيط های خانگی و اداری) ۴

  سبک و مناسيب برای حمل و نقل بسيا رراحت در مواقع لزوم) ۵

 ۶افيک مجتمع ، صدای دارای امکاناتی از قبيل قابليت نصب انواع کارت گرافيک عالوه بر گر

 ، ورودی و خروجی صدای ديجيتال ، ١٠٠٠ يا ١٠٠ کاناله فراگير ، آداپتور شبکه ٨يا 

، پورتهای سريال USB-2خروجی برای مانيتورهای ديجيتال ، فايرواير ، چهار يا شش کانال 

   با وجود کوچکی ابعاد  ...و پارالل ، کليد ريست بايوس و

   .ليه نيازهای موجود حال و آينده نزديک را پوشش می دهدتنوع زياد مدلها بصورتی ک

استفاده از آلومينيوم در ساخت شاسی و بدنه سيستم که عالوه بر سبکی ، مقاوم بودن و دفع 

  حرارتی باال ، ضد زنگ و ضد خوردگی بوده و آنرا برای مناطق گرم ، و مرطوب بسيار کارآمد

   .ميسازد

ی واقعی کلمه از موفقيت تجاری در بازارهای دنيا به معن  DESKTOPاولين سيستم 

دنيا را در    Small Form Factor درصد سهم بازار ٨٠برخوردار شده است و بيش از 

  .اختيار دارد

که از فرآيند   Integrated  Cooling Engineدارای سيستم خنک کننده ابداعی شاتل بنام 

  . سازی پردازنده استفاده می کندتبديل مايع و گاز در لوله های مخصوص جهت خنک

  برای برقراری بهترين جريان هوا در محيط داخلی سيستم Air Flowاستفاده از تکنيک 

  استفاده از دو فن ورودی و خروجی برای خنک سازی منبع تغذيه

جهت برقراری جريان هوای موثر بر روی اجزای اصلی  Thermal Moduleاستفاده از 

  ه ، چيپ ست و پردازنده گرافيکسيستم از قبيل پردازند

که باعث افزايش پايداری سيستم و کاهش مقدار برق Active PFCاستفاده از منابع تغذيه 

  .مصرفی سيستم می گردد

 در منابع تغذيه که باعث SilentX خاص شاتل بنام Noise Reductionاستفاده از سيستم 

  .کاهش فوق العاده صدای سيستم می گردد
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 سيستم های   های مخصوص که صدای توليد شده از اين فن ها در مقايسه با فناستفاده از فن

  .قديمی بسيار کمتر می باشد

 و دارا بودن قابليت ارتقا همانند ديگر سيستم های موجود در PCاستفاده از قطعات استاندارد 

  .بازار


