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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

ران مجله نت  
 

 یس خچهیبر تار  یمرور 
: از  نتلیا یها وی یپ

Pentium  تاCore 
 قسمت دوم

های در قسمت قبل دیدیم که اینتل با پیشرفت
و با تولید سی پی یو  خودش به قانون مور پایبند بود

 های قوی بازار رو در دست گرفت، این قسمت
 Pentium با ظهور تاریخچه سی پی یو های اینتل
 ...شروع میشه

https://netran.net/mag/intel-cpu-history-part-2/
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های خودش به قانون مور پایبند بود و با تولید سی پی در قسمت قبل دیدیم که اینتل با پیشرفت
 Pentium با ظهور تاریخچه سی پی یو های اینتل یو های قوی بازار رو در دست گرفت، این قسمت

 ...شروع میشه

 :تاریخچه سی پی یو های اینتل

  Pentiumتا 4004قسمت اول: از 

  Skylakeتا Core قسمت سوم: از

  Golden Cove تا Skylake قسمت چهارم: از

P5: اولین پردازنده Pentium در تاریخچه سی پی یو های اینتل 

 

بود که  x86 ی اینتل با معماریطراحی و تولید شد، اولین پردازنده 1993که در سال  P5 سی پی یو
اینتل بود. با  x86 یالعادهساخته شد که اولین طراحی فوق P5 با طراحی 8086xجای طراحی به
ترین کرد، ولی مهمتر عمل میسریع 80486طور کلی از پردازنده ی به Pentium که پردازندهاین

 یتر از نسخهبرابر سریع 10در پنتیوم بیشتر از  FPU .در ساختارش بود FPU ویژگی اون بهتر شدن

https://netran.net/mag/تاریخچه-پردازنده-های-اینتل/
https://netran.net/mag/intel-cpu-history-part-3/
https://netran.net/mag/intel-cpu-history-part-4/
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رو ساخت،  Pentium MMX های بعد وقتی که اینتلبود این ویژگی در سال 80486قبلی در مدل 
برد اما پشتیبانی از از معماری مشابه پنتیوم اصلی بهره می MMX یشتر از قبل مهم شد. مدلب

رو به طرز محسوسی افزایش داده بود. اما از  MMX عملکرد پردازنده MMX SIMD دستورات
کرد که عملکرد رو به شدت اینتل پشتیبانی می MMX SIMD های جدیدمجموعه دستورالعمل

 .افزایش داد

 Pentium .بیشتر کرده بود 80486رو نسبت به مدل  L1 های پنتیوم حافظه کشل در پردازندهاینت
کیلوبایت کش بود.  32دارای  MMX کیلوبایت حافظه کش داشت در حالی که پنتیوم 16اولیه 

مگاهرتز رو ایجاد  60نانومتری بودن که کالک تا  800های پنتیوم CPU  ترانزیستورهای اولین
نانومتر رسید که این کاهش  250ی ترانزیستورها به طراحی و بهبودهای بعدی، اندازه کردن. درمی

 .مگاهرتز پردازش انجام بدن 300باعث شد پروسسورها با سرعت 

لیتوگرافی  یشه. در مقالهاندازه ترانزیستورها در قطعات کامپیوتری با اسم لیتوگرافی هم شناخته م
 .درباره اندازه ترانزیستورهای سی پی یو مطالعه کنین به چه معناست؟ )CPU (پردازنده

P6 Pentium Pro: ها در تاریخچه سی پی یو های اینتلیکی از شکست 

 

https://netran.net/mag/%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-cpu-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-cpu-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-cpu-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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ساخته شده بود  P6 که با معماری Pentium Pro ی پنتیوم رو باسرعت پردازندهخواست بهاینتل می
-Out-of بیتی به لطف طراحی 32ی پنتیوم پرو جایگزین کنه ولی به مشکالت فنی برخورد. پردازنده

Order از Pentium تر بودخیلی سریع. Out-of-Order زنده رو با تغییر و بازسازی معماری داخلی پردا
رمزگشایی میشدن و بعد در واحدهای اجرایی  micro-ops همراه کرده بود به طوری که دستورها به

 .عمومی، پردازش میشدن

های پنتیوم پرو بازار سرورهای شبکه رو هدف قرار داده بود به همین دلیل اینتل با تولید پردازنده
رو هم اضافه کرد که باعث میشد سی پی یو از  PAE تکنولوژیبیت رسوند و  36سرعت باس رو به 

ی خونگی کاربرها بود ر اون زمان بیشتر از استفادهدگابایت حافظه پشتیبانی کنه. این مقدار م 64
  .های هدف قرار دادن سرورها باشهکه میتونه یکی از دلیل

تقسیم شده بود که یکی برای کیلوبایتی  8پردازنده پنتیوم پرو به دو بخش حافظه  L1 حافظه
کیلوبایتی  16منظور جبران اختالف ها و یکی برای اطالعات استفاده میشد. اینتل بهدستورالعمل
ی ی جداگونهکیلوبایت در یک تراشه 256رو با ظرفیت  L2 ی کش، حافظه MMX کش با مدل

 .قرار داد CPU متصل به

های قبلی پنتیوم در رقابت بود که به ال با مدلاین سی پی یو قیمت باالیی داشت ولی در عین ح
 .بود MMX SIMD خاطر پشتیبانی نکردن از

P6: Pentium II 
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 یی پردازندهمنصرف نشد و با ارائه P6 حیپنتیوم پرو اینتل از طرا با توجه به مشکالت فنی

Pentium 2  ی مشکالت مدل قبل رو برطرف کنه. معماری این پردازنده تونست همه 1997در سال

 IPC ها برای افزایش کاراییهایی در هستهالین بود که پیشرفتپایپ 14مشابه مدل پنتیوم پرو با 

 L1 نسبت به مدل پرو، افزایش حافظه کش II تیومهای مدل پنهم انجام داده بود. یکی از پیشرفت

 .کیلوبایت دستورالعمل( بود 16کیلوبایت داده +  16کیلوبایت ) 32به  16از 

 32به  16از  L1 نسبت به مدل پرو، افزایش حافظه کش II های مدل پنتیومیکی از پیشرفت

 .دکیلوبایت دستورالعمل( بو 16ده + کیلوبایت دا 16بایت )کیلو

با قیمت  II ی مدل پنتیومهای ساخت و عرضههمچنین اینتل سعی کرد تا برای کاهش هزینه

های کش ارزون قیمت در تولید این پردازنده استفاده کنه. این راهکار مناسبی برای مناسب، از تراشه

کار کنن. به همین منظور  CPU ها نتونن با سرعت کاملیشد حافظهکاهش قیمت بود ولی باعث م

استفاده کرد که در نیمی از فرکانس اجرا و باعث افزایش کارایی پردازنده  L2 ی کشاینتل از حافظه

رو به این  MMX دست آوردن تجربه از ساخت مدل پنتیوم پرو ، قابلیتمیشد. اینتل بعد از به

 .های گذشته رو جبران کنهی اشتباههمهپردازنده اضافه کرد تا 

گذاری نام Deschutes و Klamath استفاده شدن، با کدهای II ی پنتیومهایی که در پردازندههسته

برای سرورها فروخته شدن.  Pentium II Overdrive و Xeon عنوان محصوالتی مثلشدن و به

 450داشتن و با سرعت  L2 کش کیلوبایت حافظه 512باالی این سی پی یو، های ردهمدل

 .کردنمگاهرتزی کار می

P6 : Pentium III   گیگاهرتز 1و تالش برای رسیدن به سرعت 
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دنبال کنه، ولی این  Netburst یک پردازنده با معماریرو با  II اینتل قصد داشت تا راه پنتیوم
طراحی  P6 رو با Pentium III طراحی هنوز آماده نبود پس دوباره به سراغ معماری قبلی رفت و

گذاری میشدن که از نظر معماری شبیه نام Katmai های ابتدایی این مدل با کدکرد. پردازنده
زیرسطحی باعث ایجاد تغییرهای زیادی شد که میشه به  های قبلی بودن. استفاده از معماریمدل

خط و زیاد شدن سرعت کالک اشاره کرد. این تغییرات باعث شد اولین  10خط لوله به  14تبدیل 
 .عملکرد بهتری داشته باشنPentium II نسبت به 3های پنتیوم پردازنده

Katmai ولی بعد از حرکت اینتل به سمت  نانومتری تولید شده 250های با استفاده از ترانزیستور
گیری زیاد کنه. این ارتقا رو به شکل چشم Pentium III نانومتری، اینتل تونست عملکرد 180فناوری 

و  CPU به L2 کش شناخته میشه که شامل تغییراتی از جمله انتقال حافظه Coppermine با کد
میتونست در تمام فرکانس  L2 هکیلوبایت هم میشد، اما چون حافظ 250کاهش ظرفیت اون به 

 .پردازنده اجرا بشه خبری از کم شدن سرعت نبود و پردازنده عملکرد باالیی داشت

Coppermine محصول اینتل با Athlon AMD  کرد که گیگاهرتز رقابت می 1برای دستیابی به سرعت
گیگاهرتز تولید کنه ولی پس از تحقیق  1.13موفق شد. همچنین اینتل تالش کرد که مدلی با سرعت 

 .هشد که این سی پی یو ناپایدار میشمشخص  Tom's Hardware از Tom Pabst و بررسی دکتر
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نانومتری بهره  130گذاری شدن و از فناوری نام Tualatin به نام III پنتیوم CPU هایآخرین هسته
کیلوبایت  512هم به  L2 رسوند. ظرفیت کشگیگاهرتز می 1.4بردن که سرعت سی پی یو رو به می

 .میشد CPU عث بهترشدن عملکردافزایش پیدا کرد که با

P6 و  P5: سلرون و زئون 

 

رو راه اندازی  Xeon و Celeron ، اینتل خط تولید دو محصولII  ی پنتیومدر حین تولید و عرضه
ی کردن ولی اندازهاستفاده می 3و  2های پنتیوم ی پردازندهکرد، این سی پی یو ها از همان هسته

که عرضه شدن حافظه کش  Celeron هایهحافظه کش اونا با هم فرق داشت. اولین پردازند
 های بعدی سلرون، از نصف کشنداشتن و همین باعث شد عملکردشون اصال خوب نباشه. مدل

Pentium کردن که بهها استفاده می Coppermine-128 و Tualatin-256  .معروف شدن
دش استفاده خو Xbox مگاهرتز در کنسول بازی 733با سرعت  Coppermine-128 مایکروسافت از

 .کرد

Xeon هم مشابه Celeron  512بود ولی با کش بیشتر. سی پی یو های زئون از حداقل کش 
 .رسیدمگابایت هم می 2های باالرده به کردن که این اندازه در مدلکیلوبایتی استفاده می
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در تاریخچه سی پی یو های  Pipeline و تغییر Pentium 4 و Netburst طراحی
 اینتل

 

عمیق  (Pipeline) ی خط لوله، بیایید ایده4اینتل و پنتیوم  Netburst قبل از بحث در مورد معماری
ی سی پی های هستهپردازش جا شدن دستورها وپشت اون رو بررسی کنیم که در مورد فرایند جابه
ها هم فقط به زمان انجام میده ولی بعضی وقتیو هستش. خط لوله بیشتر اوقات چند کار رو هم

افزار جدید یا جدا کردن یک کار اختصاص داده میشه. میتونیم خط لوله رو با اضافه کردن سخت
 .ها گسترش بدیم که بر عکس این اتفاق هم ممکنهایستگاه
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، سرعت کالک و نیازهای معماری داره. خطوط IPCطول یا عمق خط لوله تأثیر مستقیمی بر تأخیر، 
گه خط لوله زیاد با داده تغذیه بشه، تر به مقادیر بیشتری از پهنای باند نیاز دارن، ولی الوله طوالنی

  .هر مرحله از خط لوله مشغول میمونه و ترافیک ایجاد میشه

تری دارن و معمواًل با کالک باالتر باید کار پایین IPC ی طوالنی تر دارنهایی که خطوط لولهپردازنده
یک از این دو تر بودن. هیچکنن، موفقهایی که هر دو فلسفه رو اجرا میها، پردازندهسال کنن. در طول

 .روش لزومًا دارای نقص نیستن

 Northwood  و  Willamette:4پنتیوم 

 

 آماده شد. این طراحی اولین بار در سی پی یو های 2000اینتل باالخره در سال  NetBurst طراحی
Pentium 4  سال بعدی 6استفاده شد که تا CPU کرد. اولین ی شرکت رو تامین میهای باالرده

ی برا Pentium 4 سال عمر 2رو به خودش اختصاص داد که  Willamette ی این سری کدهسته
رقابت  Pentium III اونه. این دو سال برای اینتل سخت میگذره چون این پروسسور با مدل قبلی

 1.4با فرکانس  Pentium III گیگاهرتز هم میرسه ولی 2به  Willamette کرده، درسته که فرکانسمی
عملکرد  AMD Athlon گیگاهرتزی سرعت بیشتری در بعضی دستورها داشته. از طرف دیگه

اره این مشخصه در سی پی یو توضیح درب فرکانس پردازنده چیست ؟ .دادای ارائه میکنندهراضی
 .میده

https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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کنه دما و با اینکه خط لوله بیشتری داره و با فرکانس باالتری کار می Willamette مشکل اصلی
کنه. این مشکل با مصرف زیاد برق اونه و به خاطر همین به سرعت ایدئال خودش دست پیدا نمی

با فرکانس  Northwood .شده بهتر میشه نانومتری ساخته 130که با فناوری  Northwood تولید
 کرد ولی میتونست بادو برابر، همون مقدار انرژی رو مصرف می L2 گیگاهرتزی و حافظه کش 3.2

CPU های AMD رقابت کنه. 

سری معرفی میشه که استفاده از منابع  ی اینهای باالردهدر مدل (Hyper-Threading) فناوری رشته
 در Hyper-Threading  بخشه. هر چندبود میتسکینگ رو به-کنه و مولتیمحیط زیست رو کم می

Northwood یبه اندازه CPU  های نسل جدید کارایی نداشت اما عملکرد اون رو تا چند درصد بهتر
 .کرد

 Willametteو Northwood ئون هم تولید شدن و مشابه سیستم کاری قبلی در قالب سلرون و ز
 .زیاد شد Xeon کم و برای Celeron ها برایاینتل، حافظه کش اون

P6: Pentium-M پنتیوم موفق تاریخچه سی پی یو های اینتل 

 

های سیار مثل کرد، برای سیستمدر کارایی قوی برق زیادی مصرف می Netburst از اونجایی که
بوک خودش اولین سی پی یو مخصوص نوت 2003اینتل در سال  تاپ مناسب نبود. برای همینلپ

 .14-12تر ساخته شده ولی با خط لوله طوالنی P6 بر اساس طراحی Pentium-M .رو معرفی کرد
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 12رسیدن از ها بدون ترافیک به مقصد میطوری که اگه دادهخط لوله این سی پی یو متغیر بود به
 .کردخط لوله استفاده می 14یجاد بشه از خط لوله و اگه ممکن بود ترافیک ا

ساخته شدن. این  L2 مگابایت کش 1نانومتری و  130اولین پروسسورهای این سری با فناوری 
گیگاهرتزی  1.8وات برق به فرکانس  24.5سی پی یو طوری طراحی شده بود که بتونه با مصرف 

نانومتری داشت که به  90تورهای عرضه شد ترانزیس Dothan با کد 2004برسه. مدل بعدی که در 
ها همراه شد مگابایت رو میداد. این ویژگی با ارتقای هسته 2اینتل اجازه ارتقا دادن حافظه کش به 

هم  2.27وات( به  27رو تا حد قابل توجهی باال برد. فرکانس اون با مصرف بیشتر برق ) IPC که
 .رسیدمی

استفاده  Stealey A100 ، برای سی پی یو های سیارAtom قبل از خط تولید Pentium-M طراحی
 .میشد

Netburst: Prescott 

 

Northwood  کرد. بعد از اونسی پی یو های اینتل رو تامین می 2004تا  2002از Prescott  با

نانومتری تولید شد که دست اینتل رو برای  90چندین بهبود معرفی شد. این سری با ساختار 
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 رو با LGA 775 اسالت اتصال Intel مگابایت باز گذاشت. همچنین 1با حافظه  L2 ساخت کش

Prescott ونست از حافظهمعرفی کرد که میت DDR2  با فرکانس بیشتر و سرعت باالتر پشتیبانی کنه

پهنای باند نسبتا بیشتری  Prescott کرد. این تغییرات باعث شدپشتیبانی نمی Northwood که

 x86 بیتیه سیستم 64همچنین اولین پروسسور  Prescott .داشته باشه Northwood نسبت به

 .فاده از رم بیشتر رو میدهی استهستش که به سی پی یو اجازه

Prescott قرار بود گل سر سبد اینتل با طراحی Netburst  باشه اما با شکست مواجه شد. اینتل

ایستگاه رسوند. شرکت انتظار داشت که  31های اون رو زیاد کرد و به  Pipeline دوباره تعداد

گیگاهرتز دست  3.8به فرکانس تر مناسب باشه اما اون فقط ی بلندسرعت کالک اون برای خط لوله

 .دکرد و اکثرا داغ بویادی مصرف میبرق خیلی ز  Prescott .پیدا کرد

نه مشکل حل میشه اما کاجرا  Prescott نانومتری رو روی 90کرد اگه فناوری اینتل فکر می

کرد. در کل اون عملکرد مورد انتظار تر میستم خنک کنندگی رو سختتر سیترانزیستورهای کوچیک

 .دادرو ارائه نمی

 در بهترین حالت خودش عملکردی شبیه Prescottی ارتقاها و حافظه کش بیشتر، با همه

Northwood داشت در همین حین AMD با فناوری K8 تر ترانزیستورهای خودش رو کوچیک

ی زمانی کوتاه، بازار دسکتاپ رو در س باالتری دست پیدا کنه که در این بازهکرد که به فرکانمی

این دو برند  غول های صنعت پردازش AMD و Intel های CPU مقایسه دست خودش گرفت. مقاله

 .رو بررسی میکنه

Netburst: Pentium D 

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-intel-%d9%88-amd/
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صرقه رو تولید بهای مقرونی دو هستهسر اینکه کدوم زودتر پردازنده Intel و AMD 2005ال در س
رو معرفی کرده بود ولی هنوز  Athlon 64 ایسی پی یو دو هسته AMD .کنه رقابت داشتنمی

استفاده کرد که  MCM (Multi-Core Module) عرضه نشده بود. اینتل برای موندن در این رقابت از
گذاشت و اولین سری اون  Pentium D ساخته شده بود. اینتل اسم این فناوری رو Prescott تا 2از 
 .رو به خودش اختصاص داد Smithfield کد

Pentium D یوسیلهبا مشکل مواجه بود چون به Prescott  مسموم شده بود. این سی پی یو به
رفت. گیگاهرتز بیشتر نمی 3.2خاطر مشکالت گرمایشی و مصرفی که داشت، سرعت کالکش تا 

هم  IPC رسید مشکالتمی IPC همچنین به خاطر پهنای باند کمش چون باید به هر دو هسته
 .داشت

نانومتری داشت. این  65معرفی شد که فناوری  Presler طراحی جدیدی با نام Smithfield بعد از
 .ساخته شده بود MCM یرو ( Pentium 4هاییکی از مدل) Ceder Mill تا 2سی پی یو از 

Presler  3.8مشکالت گرمایشی و مصرفی مدل شکست خورده رو تا حدودی حل کرد و فرکانس 
 .گیگاهرتزی رو هم تجربه کرد

وات استفاده  125با  TDP در نظر گرفته میشه که اولی از Presler ی ارتقای اصلی برایدو مرحله
 هارسه. این امر باعث کوچیک شدن سایز هستهوات می 95کنه ولی در دومی توان مصرفی به می
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مگابایت برسونه.  2هر هسته رو به  L2 ی حافظه کشتونه اندازهمیشه که اینتل با کمک اون می
 4هم مجهز شد که سی پی یو میتونست از  Hyper-Threading به فناوری Presler بعد از چند مدل

 .رشته استفاده کنه

گیگابایت از  4کنن و میتونن تا بیتی پشتیبانی می 64های افزاراز نرم Pentium D هایی مدلهمه
 .حافظه بهره ببرن

 مقاالت مرتبط

 راهنمای خرید سی پی یو

 بخش اول –چگونه کار می کند  )CPU (یک پردازنده

 و ویژگی های آن )GPU (انواع کارت گرافیک + آشنایی با کارت گرافیک

 حرف آخر

تموم میشه و  تاریخچه سی پی یو های اینتل در این قسمت Pentium یخب سی پی یو های سر 
رو با هم  Core ها موفق میکنه، در قسمت بعد معرفی CPU این ساختار اینتل رو در زمینه انواع

 .پردازیمهای این ساختار میکنیم و به سریبررسی می

 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-cpu-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/

