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مروری بر تاریخچه سی 
پی یو های اینتل : از 

 Pentium تا 4004
 قسمت اول

شرکت آمریکایی اینتل یکی از بزرگ ترین  
ی افزاری در حوزههای تجهیزات سختتولیدکننده

توسط رابرت نویس و  1968کامپیوتره که در سال 
گوردون مور تاسیس شد. دفتر اصلی این شرکت در 

هزار کارمند در 106قرار داره و بیش از کالیفرنیا 
سراسر دنیا در این شرکت مشغول به کار هستن. 

توسط  2021بندی که در سال اینتل در آخرین رده
فوربس انجام شده، در فهرست ارزشمندترین 

رو به خودش اختصاص  36ی برندهای جهان رتبه
های مختلفی فعالیت داده. شرکت اینتل در زمینه

هایی مثل مادربورد، کارت شبکه، چیپست، داره. حوزه
های فلش، همچنین انواع بلوتوث و حافظه

رساناها، مدارهای مجتمع، ها، نیمریزپردازنده
های نهفته. واحدهای پردازش گرافیکی و سامانه

های اون میشناسن. CPU رو با Intel بیشتر کاربرها
تاریخچه سی پی یو های  با ما همراه باشین تا

 .رو با هم بررسی کنیم اینتل

https://netran.net/mag/تاریخچه-پردازنده-های-اینتل/
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ی افزاری در حوزههای تجهیزات سختتولیدکنندهشرکت آمریکایی اینتل یکی از بزرگ ترین 
توسط رابرت نویس و گوردون مور تاسیس شد. دفتر اصلی این شرکت  1968کامپیوتره که در سال 

هزار کارمند در سراسر دنیا در این شرکت مشغول به کار هستن. 106در کالیفرنیا قرار داره و بیش از 
توسط فوربس انجام شده، در فهرست ارزشمندترین  2021بندی که در سال اینتل در آخرین رده
های مختلفی فعالیت رو به خودش اختصاص داده. شرکت اینتل در زمینه 36ی برندهای جهان رتبه

های فلش، همچنین انواع هایی مثل مادربورد، کارت شبکه، چیپست، بلوتوث و حافظهداره. حوزه
های نهفته. بیشتر ع، واحدهای پردازش گرافیکی و سامانهرساناها، مدارهای مجتمها، نیمریزپردازنده

تاریخچه سی پی یو های  های اون میشناسن. با ما همراه باشین تا CPU رو با Intel کاربرها
 .رو با هم بررسی کنیم اینتل

 :تاریخچه سی پی یو های اینتل

  Core تا Pentium قسمت دوم: از

  Skylake تا Core قسمت سوم: از

  Golden Cove تا Skylake قسمت چهارم: از

های اینتل رو بررسی های ارائه شده، فقط اون دسته از پردازندهبا توجه به گستردگی پردازنده(
 ).نکنیم که سبب تغییراتی بنیادین شدمی

 :4004آغاز دوران باشکوه با پردازنده 

 

https://netran.net/mag/intel-cpu-history-pentium-core-part-2/
https://netran.net/mag/intel-cpu-history-pentium-core-part-2/
https://netran.net/mag/intel-cpu-history-core-skylake-part-3
https://netran.net/mag/intel-cpu-history-core-skylake-part-3
https://netran.net/mag/intel-cpu-history-skylake-golden-cove-part-4/
https://netran.net/mag/intel-cpu-history-skylake-golden-cove-part-4/
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 4به بازار عرضه شد. هدف از تولید این پردازنده  1971اینتل بود که در سال  CPU اولین 4004 
بود. با اینکه  Shift Register 4003و ROM 4002  RAM 4001بیتی رابطه با سه میکروچیب 

میکروچیب دیگه جهت ایجاد عملکردهای الزم میتونست محاسبات انجام بده اما وجود سه  4004
ها طراحی نشده بود و بیشتر در برای پردازش الزم بود. این سی پی یو برای استفاده در کامپیوتر

 .های مشابه کاربرد داشتها و دستگاهماشین حساب

میکرون بود که در  10کیلوهرتز و تکنولوژی ساخت اون  740ای سرعت این سی پی یو تک هسته
های امروزی که سرعت گیگاهرتزی و تکنولوژی ساخت نانومتری دارن حکم عتیقه رو مقابل پردازنده

 .های امروزیهگذار پردازندهداره ولی همین قطعه پایه

 8080و  8008

 

شهرت خوبی رو در زمینه ی میکروپروسسورها برای اینتل فراهم کرد و اینتل  4004ی پردازنده عرضه
بیتی خودش رو با  8ی حداکثری از این شهرت، خط تولید اولین پردازنده دههم در جهت استفا

 1974در سال  8080، مدل  8008ی معرفی اندازی کرد. در ادامهراه 1972در  8008معرفی پردازنده 
 .عرضه شدن 1975در سال  8085و مدل 
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و ارائه میداد ولی با تری رعملکرد سریع 4004بیتی بودنش نسبت به  8به لطف  8008ی پردازنده
کیلوهرتز تنظیم شده بود، برای  800الی  200ی اون که بین توجه به نرخ کالک محافظه کارانه

 .های سیستم جذابیت نداشتدهندهتوسعه

بار از عملکرد خیلی بهتری داشت. اینتل برای اولین 8008اینتل نسبت به مدل  8080سی پی یو 
برداری کرد و به خاطر این ویژگی، سرعت میکرونی در این مدل پرده 6تکنولوژی ساخت ترانزیستور 

مگاهرتز رسید که در اون زمان سرعت قابل قبولی بود.  3.125الی  2به  8080کالک سی پی یو 
های زیادی از اون استفاده کنن. همین امر مایکروسافت باعث شد که دستگاه 8080عملکرد خوب 

 .کشوند Intel ای سازگار با سی پی یو هایافزارهی نرمرو به سمت توسعه

 در تاریخچه سی پی یو های اینتل x86 آغاز8086: 

 

عرضه شد و در مقایسه با  1978هستش که در سال  8086بیتی اینتل  16اولین پردازنده 
باالتر  8080از پردازنده  8086ای داشت. نه تنها کالک پردازنده العادههای قبلی عملکرد فوقپردازنده

کرد. این پردازنده قادر بود تری هم پشتیبانی میبایتی طوالنی 6بیتی و پشته  16بود بلکه از باس 
 8افزارهای اون زمان برای پروسسورهای بیتی او هم اجرا کنه. این در حالیه که بیشتر نرم 16وظایف 

 .بیتی طراحی شده بودن
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ی استفاده م x86 ISA های ابتداییه از ویرایشبود ک x86 اولین سی پی یو از نوع 8086پروسسور 
 .ساخته میشدن x86 ISA یبر پایه x86 از زمان معرفی AMD و Intel هایی پردازندهکرد. تقریبا همه

 8086ی مدل رو عرضه کرد که بر پایه 8088، شرکت اینتل مدل 8086ی سال بعد از عرضهیک
ی اون هم از ی پشتهل دیتا در اون نصف شده و اندازهساخته شده بود با این تفاوت که خطوط انتقا

بایت کم شده بود. به خاطر همین، تعادل این پروسسور بهم ریخت و نتونست نسبت  4بایت به  6
 .عملکرد بهتری ارائه بده 8086به سی پی یو 

 80188و 80186 

 

طور مشترک از ها بهی اونهمه ی دیگه ادامه داد کهرو با تولید چند پردازنده 8086اینتل تولید مدل 

بود که اینتل چندین  80186کردن. اولین پردازنده این سری مدل بیتی استفاده می 16معماری 

 اضافه میشدن. از جمله CPU افزاری رو به اون اضافه کرد که معموال روی مادربورد بهی سختقطعه

clock generator, interrupt controller های خاص حتی با وجود العملیجه دستورو تایمر. در نت

 .با عملکرد بهتری اجرا میشدن 8086یکسان بودن سرعت کالک، نسبت به 
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، خطوط 8088افزاری داشت اما مثل مدل ی سختمثل مدل قبلی چند قطعه 80188سی پی یو 
 .ی اون نصف شده بودارسال داده

80286 
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های مشترک زیادی با اون به بازار اومد و ویژگی 80186ی در همون سال عرضه 80286ی پردازنده
بیت بود که به پردازنده اجازه میداد  24ترین تفاوت اون افزایش مقدار پهنای باند به داشت اما مهم

 .مگابایتی دسترسی داشته باشه 16ی به حافظه

 :iAPX 432پروژه شکست خورده تاریخچه سی پی یو های اینتل 

 

بیتی شرکت اینتل  32ی معرفی شد، اولین پردازنده 1981که در سال  iAPX 432 یپردازنده
های گذشته در تولید یک تالش ابتدایی از اینتل بود تا با استفاده از تجربه iAPX 432 .هستش
، بتونه از طراحی متفاوتی استفاده بکنه. اینتل انتظار داشت که این سی پی یو  x86 هایپردازنده

 .ی خودش باشه ولی این پروژه شکست خوردز مدل های گذشتهتر اخیلی سریع

تعریف جدیدی از پیچیدگی  iAPX 432 خودشون پیچیده هستن و مدل x86 هایپردازنده
 2افزاری رو معرفی کرد. طراحی این پردازنده نسبتا بزرگ بود و اینتل مجبور شد اون رو در سخت

باند ضعیف عملکرد خوبی رو ارائه نمیداد و برای در پهنای  CPU قالب جداگونه طراحی کنه. این
 .ها نیاز داشتخوب کار کردن به حجم زیادی از داده

:i960 اولین پردازنده RISC تاریخچه سی پی یو های اینتل 
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و  1984خودش رو در سال  RISC (reduced instruction set computer) اینتل اولین سی پی یو
برای رقابت مستقیم با  i960 طراحی کرد. پردازنده iAPX 432 برای جبران شکست مدل

های بخش خودش  CPU طراحی نشده بود ولی تونست به یکی از پرفروش ترین x86 هایپردازنده
 .بیتی هم بود RISC ،32 تبدیل شه. این سی پی یو عالوه بر کانسپت

I960  ها بهبود پیدا ی در طول سالکرد ولمگاهرتز پشتیبانی می 10کالک پایینی داشت و تا فرکانس
کرد. گیگ رم پشتیبانی می 4همچنین از  CPU مگاهرتز رسوند. این 100کرد و کالک خودش رو به 

 .استفاده بشه i960 های کاری و نظامی ازعملکرد قابل قبول اون باعث شد که در سیستم

 بیت 32به  x86 تبدیل 80386: 

 



 قسمت اول Pentium تا 4004مروری بر تاریخچه سی پی یو های اینتل : از 
 

9 

 

ترین شرکت اینتل بود. یکی از کلیدی x86 بیتی با معماری 32ی ، اولین پردازنده80386پروسسور 
گیگابایت رم  4بتونه از  CPU بیتی بودن اون بود که اجازه میداد 32های این سی پی یو، ویژگی

معنای تولید شد، رم بیشتر به 80386های مدرن، زمانی که پردازنده استفاده کنه. برخالف پردازنده
. اینتل همچنین بهبودهایی روی معماری پردازنده ایجاد کرده بود که بهبود عملکرد سی پی یو بود

کارایی باالتری داشته باشه، حتی زمانی که هر  80286در رقابت با مدل قبل یعنی  80386سبب شد 
کرد ی رم استفاده می کردن. این پروسسور از پردازش مجازی هم پشتیبانی میاز یک اندازه CPU دو

 .تسکینگ میشد-مولتیکه باعث بهتر شدن 

ی مدلی با منظور عرضهداشت، به 80386رو که شباهت زیادی به مدل SX 80386اینتل پردازنده 
کرد ولی ظرفیت باس بیتی استفاده می 32قیمت کمتر طراحی و تولید کرد. این پردازنده از معماری 

های ساخت و زینهبیت بود که نصف ظرفیت مدل اصلیه. این کاهش برای کم کردن ه 16اون 
 .تر انجام شدی سی پی یو با قیمت ارزونارائه

i860 

 

 دست برداره و یک پردازنده x86 هایبار دیگه سعی کرد از تولید پردازندهاینتل یک 1989در سال 
RISC جدید رو با نام i860 تولید کرد. بر خالف  i960 این مدل برای عملکرد خیلی قوی طراحی ،
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شده بود که بتونه در بازار کامپیوترهای دسکتاپ رقابت کنه، ولی طراحی اون با مشکل مواجه بود. 
طور کامل به کامپایلر بستگی داشت. البته این مورد این بود که عملکردش به i860 ترین مشکلمهم

ی اون رو کوچیک کنه ازنده رو کاهش بده و اندازهبه اینتل کمک کرده بود تا پیچیدگی ساخت پرد
افزار اجراشده رو ولی نداشتن کامپایلر باعث شده بود که سی پی یو نتونه درست دستورات نرم

 .لیست کنه و موقع حل مشکل خاموش بشه

 در تاریخچه سی پی یو های اینتل FPU اولین ادغام :80486

 

هستش که رمز  1989قابل توجه اینتل در سال  هاییکی دیگه از تالش 80486سی پی یو 
ای بود که اولین پردازنده 80486بود.  CPU ی داخلموفقیتش در یکپارچه کردن دقیق اجزای سازنده

هر آنچه که باید در مورد کش سی پی  داشت. راجع به کش سی پی یو در مقاله L1 ی کشحافظه
 8نانومتری و ظرفیت کش  1000با تکنولوژی ساخت  80486ی صحبت کردیم. مدل اولیه یو بدانید

نانومتر  600های جدیدتر، اینتل تونست تکنولوژی ساخت رو به کیلوبایت تولید شده ولی در مدل
ی قابل توجه این ارتقا این بود که کیلوبایت بیشتر کنه. نکته 16به  8هم از  کاهش بده و کش رو

 .داشت 8088برابر بیشتر از مدل  50عملکردی  80486ی پردازنده

هستش  FPU (Floating-point unit) ، ادغام شدن اون با80486یکی از تغییرات اساسی در مدل 
 افزاری باعث شد تاخیر بینتغییر و انتقال سخت ی پردازش عملیاتیه. همینکه یک واحد جداگونه

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/
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FPU و CPU  .همچنین از رابط 80486به شدت کاهش پیدا کنه FSB تری به منظور افزایش سریع
 80836های ی این تغییرات کارایی این پردازنده رو در مقابل مدلپهنای باند استفاده کرد که همه

 .بیشتر کرد

های بعدی مگاهرتز تولید شدن که این رقم در مدل 50با سرعت  80486ی های پردازندهاولین سری
از  SX مگاهرتز رسید. همچنین اینتل با تولید مدل 100به عدد  DX4 80486بیشتر شد و در مدل 

ی ای با قیمت مناسب رو تولید کرد تا بازهدر اون، پردازنده FPU سازیاین پردازنده و غیرفعال
 .کنهکاربرهای خودش رو بیشتر 

 مقاالت مرتبط

 انواع رم کامپیوتر

 CPUچیست: کدام سی پی یو مناسب شماست؟ 

 کنه؟گذاری میامهای خودش رو ناینتل چطور پردازنده

 حرف آخر

اطالعاتی کسب کرده باشین. اینتل  تاریخچه سی پی یو های اینتل خب امیدوارم راجع به
های مختلف کامپیوتری هستش که تمرکز بیشتری روی سی پی یو های خودش ی قطعهتولیدکننده

بازار رو در دست شکست خورده اما باز هم  AMD های اخیر در رقابت بامیذاره. هرچند در سال
رو شکست بده. مرسی که تا اینجا همراه ما  AMD شاید Golden Cove یخودش داره و با عرضه

 .بودین اگه سوالی راجع به سی پی یو های اینتل داشتین در قسمت نظرات برامون کامنت بذارین

 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%a7%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84/

