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وحدة المعالجة المركزية ( المعالج 
ما ھو المعالج

ھذا الجھاز "عندما تود اإلشارة إلى نوع حاسب ما فإنك تلجأ غالبًا إلى نوع المعالج الذي يحتويه فتقول 
فما ھو المعالج ؟" میجاھیرتز600ھو بنتیوم الثالث 

وحدة (ھو آله قادرة على القیام بالعملیات الحسابیة ، والمعالج -كما يوحي أسمه - ن الحاسب نعرف أ
ھو الجزء الذي يقوم بالعملیات الحسابیة في الحاسب ، فالمعالج عبارة عن شريحة )المعالجة المركزية

أجزاء الحاسب من السلیكون مغلفة وموصلة باللوحة األم بطريقة خاصة لتقوم باستقبال البیانات من 
األخرى ومعالجتھا ثم إرسال النتائج إلى األجزاء األخرى إلخراجھا أو تخزينھا وجمیع العملیات الحسابیة 
تقوم بھا ھذه الوحدة ، وكل ما تفعله أثناء عملك على الحاسب يقوم به المعالج جزئیًا أو كلیًا بشكل أو 

.آخر 

وكل " دماغ الحاسب " ت الموجودة في البرنامج وھو والمعالج ال يفكر وال يفھم بل يطبق التعلیما
. العملیات التي تقوم بھا باستخدام الحاسب يقوم بھا المعالج بشكل مباشر أو غیر مباشر

كما أن المعالجات تتطور في السرعة . بالمناسبة يمكن لجھاز حاسب أن يحوي أكثر من معالج واحد 
ثر أجزاء الحاسب سرعة في التطور ھي المعالج ، حالیًا تعتبر بشكل كبیر مع مرور الوقت ، ربما يكون أك

.معالجات بنتیوم الثالث ھي األكثر حضورًا الیوم في أسواق المعالجات 

، فتختلف ) میجاھیرتز 500مثًال ( عندما تشتري حاسبًا فإن أول ما تسأل عنه غالبًا ھو سرعة المعالج 
في القیام بالعملیات الحسابیة ، إن المیجاھیرتز الواحد بذلك قدرات المعالجات المختلفة بسرعتھا

.ملیون دورة في الثانیة 500میجاھیرتز يؤدي 500يساوي ملیون دورة في الثانیة الواحدة ومعالج 
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:ويبرز الفرق بین معالج و معالج آخر فیما يلي 

الج ال يحدد أداء حاسبك المعالج السريع يقوم بنفس العمل و لكن أسرع من المعالج البطيء ، المع
بمفرده ولكنه يحدد أقصى أداء يمكن أن يصل إلیه حاسبك وعلى المكونات األخرى في الحاسب أن 

. تكون سريعة أيضًا لكي يكون الحاسب بكامله سريع 
. إن المعالج المنخفض الجودة قد يجعل حاسبك غیر مستقر : اإلعتمادية 

. عین بینما المعالج األبطأ ال يتمكن من تشغیله إن المعالج السريع قد يشغل برنامج م
بعض المعالجات تستھلك الكثیر من الطاقة مما يزيد من مشاكل الحرارة ويؤثر بالتالي على األداء 

. واالستقرار 
. حیث أن اللوحة األم التي تختارھا ال بد أن تدعم المعالج الذي تود تركیبه والعكس : اختیار اللوحة األم 

AMDمن شركة " أثلون"ج معال

ال تحتكر شركة واحدة إنتاج معالجات الحاسبات الشخصیة بل ھناك عدة شركات ومعالجاتھا وإن اختلفت 
.ويمكنك شراء أيًا منھا IBMفي السرعة إال أنھا تبقى متوافقة مع نظام 

" إنتل"أشھر وأقدم شركة في ھذا المجال ھي شركة 

----------------------- ---------------------------------------------------------

أجزاء المعالج الداخلیة
==================

البنیة التحتیة للمعالجات 
=============

تتألف المعالجات من عدد كبیر جدًا من الترانزسترات ، فما ھو عمل ھذه الترانزسترات ؟ ومما يتكون ؟

البت "راجع الموضوع (دأ عمله على التعامل مع البیانات على شكل بتات وبايتات إن المعالج يقوم مب
، فالمعالج ال يفھم إال لغة البتات على شكل واحدات وأصفار ، بالنسبة لك ") والبايت ومساحات التخزين

واحدات أما بالنسبة للمعالج فھي ... أو...فإن البتات قد تعني لك في نھاية المطاف صورة أو رسالة أو 
.كل بت يعتبره شحنة ويتعامل معه على أنه شحنة ينقلھا ويخزنھا ھكذا .. وأصفار 

وإذا نظرنا نظرة متعمقة في داخل المعالج ونظرنا لما يعمله المعالج نجد أنه إما يقوم بالعملیات 
ي كل األحوال إلخ أو يقوم بالعملیات المنطقیة كالمقارنة بین األعداد ، وف..الحسابیة كالجمع والطرح 

القرارات الصحیحة ويقود دفة العمل على ھذا األساس ، -بمساعدة التعلیمات -على المعالج أن يتخذ 
فكیف يتخذ الحاسب القرارات ؟

إن ھذا ھو عمل الترانزسترات ، وال تحسب أن ترنزستر واحد يستطیع أن يقوم باتخاذ القرارت بل إن ھذه 
موعات داخل المعالج لتقوم كل مجموعة منھا بنوعیة معینة من الترانزسترات موزعة في شكل مج

األعمال ، فمثًال أحد المجموعات مخصصة للمقارنة بین األرقام و أخرى التخاذ القرارات في حالة معینة 
وھكذا ، وفي كل مجموعة تختلف عدد وطريقة تجمع الترانزسترات مما يؤثر على وظیفتھا ، ويستطیع 

ذه المجموعات المختلفة بشكل مدروس ومنظم أن يقوم بكل العمل الذي يطلب الحاسب باستخدام ھ
.منه 

وتختلف البوابات المنطقیة بحسب " بوابة منطقیة"من ھذه المجموعات تسمى " مجموعة"إن كل 
.الوظیفة التي تؤديھا وعدد الترانزسترات التي تحتويھا

إذا " المجموعات"ا ببعضھا بالشكل المطلوب ، إن وتصنیع المعالج ماھو إال وضع ھذه المجموعات وربطھ
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والمعالج ما ھو إال مجموعة ICأو " الـ آي سي"تجمع عدد كبیر منھا ألداء وظیفة معینة تصبح ما نسمیه 
:وبكلمة أخرى فإن . مترابطة مع بعضھا البعض بشكل معقد ICمن الـ 

)بوابة(مجموعة وظیفیة = عدة ترانزسترات 

"آي سي)= "اآلالف منھا (وظیفیة عدة مجموعات 

معالج" = آي سي"عدة 

والترانزستور بحد ذاته ھو وحدة صغیر جدًا تسمح بمرور التیار الكھربائي من خاللھا بمقدار يختلف 
باختالف التیار الداخل لھا أي أنھا تسمح بالتحكم بشدة تیار كھربائي حسب شدة تیار كھربائي آخر ، 

يمكننا تنظیمھا لتكوين وحدات ) الترانزستور(ئي ، وباستخدام ھذه الوحدة الصغیرة فھي كالمفتاح الكھربا
ذات وظیفة معینة تختلف باختالف ترتیب وتنسیق ھذه الترانزسترات داخلھا ، وبذلك يمكننا تكوين أنواع 

كلما ICھا الـ ، وكلما زاد عدد الترانزسترات التي تتكون من) ICالمجموعات أو الـ (ال نھائیة من الوحدات 
.كان بإمكانھا تأدية وظائف أكثر تعقیدًا 

عادي وھو أن المعالج قابل للبرمجة بحیث يمكنه تأدية أية ICھناك فرق مھم جدًا بین المعالج وبین 
إن . العادي ال يمكنه ذلك بل ھو مخصص لعمل معین في جھاز معین ICوظیفة تطلب منه بینما الـ 

ذلك ألنه يقسم أي عمل يقوم به إلى أقسام صغیرة تسمى التعلیمات ، ويعتمد المعالج قادر على فعل 
ICالمعالج على البرنامج لیقول له متى وكیف ينفذ كل تعلیمه حتى ينجز العمل المطلوب بینما الـ 

.العادي ال يتطلب برنامج ولكن تركیبته تؤدي العمل المطلوب منھا بحكم تركیبھا 

معمارية المعالج
==========

التي تؤدي بمجملھا للقیام بعمل المعالج ، وال يخفى علیك (*) يوجد داخل المعالج ماليین الترانزسترات 
أن ھذه الماليین من الترانزسترات موضوعة كلھا في مساحة صغیرة جدًا أي أنھا محشورة وبین الواحدة 

ذه الوحدات موصلة مع بعضھا البعض وھ) الترانزسترات ال ترى بالعین المجردة ( واألخرى مساحة قلیلة 
بأسالك صغیرة جدًا تضمن تدفق البیانات بین الترانزسترات ، ويقاس سماكة ھذه األسالك بالمايكرون ، 

وسماكة ھذه األسالك ھو الذي يحدد معمارية المعالج ، وكلما كانت معمارية المعالج أصغر كلما كان 
ة من المعالج أقل مما يخفف من مشاكل التبريد وكذلك استھالك الطاقة أقل و كانت الحرارة الناتج

.يمكننا المعمارية األصغر من استخدام فولتیة أقل للتیار المار في ھذه األسالك 

والمايكرون ھو وحدة قیاس الطول تساوي واحد من الملیون من المتر ، وحتى أعطیك فكرة عن رتب 
بینما المعالج ) أي نصف مايكرون ( مايكرون 0.5رتبة معالجات ھذه األيام أقول إن المعالج بنتیوم من

MMX تستطیع أن تتصور كم ھو دقیق ومتطور ھذا الشيء المسمى (مايكرون 0.35بنتیوم معماريته
.مايكرون 0.25بینما المعالج بنتیوم الثاني يستعمل معمارية ) معالج 

بفضل نوع من التقنیات IBMجحت شركة لقد ن: السؤال ھو ھل يوجد أقل من ذلك ؟ والجواب ھو نعم 
مايكرون وھذا قد يفتح الباب لمعماريات أصغر ، 0.13الجديدة بتطوير طريقة لصنع معالجات بمعمارية 

فكلما صغرت المعمارية كلما تمكنا من وضع عدد أكبر من الترانزسترات في مساحة أقل مما يمكننا من 
.تصنیع معالجات أقوى بتكلفة منخفضة 

كونات الرئیسیة للمعالج الم
================

:يتكون المعالج من األجزاء الرئیسیة التالیة

وحدة اإلدخال واإلخراج 
. وحدة التحكم 

-3وحدة األعداد الصحیحة -2وحدة الفاصلة العائمة و -1وتتقسم لـ : وحدة الحساب والمنطق 
(*) المسجالت 
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. الذاكرة المخبئیة 

(*) :ال واإلخراج وحدة اإلدخ-1

تتحكم وحدة اإلدخال واإلخراج بتسییر المعلومات إلى ومن المعالج ، وھي الجزء الذي يقوم بطلب 
البیانات والتنسیق مع الذاكرة العشوائیة في تسییر البیانات ، ال يوجد أي شئ خاص في ھذه الوحدة 

دخال واإلخراج التي تناسبه ولیس بإمكانك ولیس لھا تأثیر في أداء المعالج ألن كل معالج مزود بوحدة اإل
.ترقیة أو تعديل ھذه الوحدة بل ھي جزء ال يتجزأ من وحدة المعالجة المركزية نفسھا 

إن أحد األسباب التي تجعل وحد اإلدخال واإلخراج مھمة ھي احتوائھا على الذاكرة المخبئیة من 
) .L1(المستوى األول 

(*) :وحدة التحكم -2

التحكم ھي الوحدة التي تتحكم بمسیرة البیانات داخل المعالج وتنسق بین مختلف أجزاء المعالج وحدة 
للقیام بالعمل المطلوب وتتولى مسؤولیة التأكد من عدم وجود أخطاء في التنسیق ، لذا في العقل 

من وحدة المعالجة وأيضًا لیس بإمكانك ترقیة أو تعديل ھذه الوحدة بل ھي جزء ال يتجزأ . المدبر للمعالج 
وتقوم ھذه الوحدة أيضًا بتنفیذ الوسائل المتطورة لتسريع تنفیذ البرامج مثل توقع التفرع . المركزية 
).أنظر الوظائف المتقدمة (وغیرھا 

میجاھیرتز مثًال فإن ھذا معناه أن 700تتحكم ھذه الوحدة بتردد المعالج ، فإذا كان لديك معالج تردده 
.میجاھیرتز 700ه تعمل على تردد وحدة التحكم فی

(*) وحدة الفاصلة العائمة --3

وھي األعداد التي بھا ( إنه من الصعوبة بمكان على المعالج أن يقوم بحساب أعداد الفاصلة العائمة 
ألنه في ھذه الحالة سوف ) 0.220003و 8856.36532و 2.5565و 2.336فاصلة عشرية ومن أمثلتھا 

.یر من قوة المعالجة في حساب عملیة واحدة يستھلك الكث

ووحدة الفاصلة العائمة ھي وحدة موجودة داخل المعالج ومتخصصة في العملیات الحسابیة الخاصة 
وتلعب ھذه الوحدة دورًا رئیسیًا في سرعة تشغیل البرامج التي تعتمد بشكل كبیر .بالفاصلة العائمة 

.لعاب الثالثیة األبعاد وبرامج الرسم الھندسيعلى األعداد العشرية وھي في الغالب األ

يساعد قوة وحدة الفاصلة العائمة الكبیرة في تسريع األلعاب الثالثیة األبعاد ، مع أن دور المعالج قد قل 
خالل السنوات السابقة بفضل دخول البطاقات الرسومیة المسرعة بقوتھا الكبیرة مما قلل من االعتماد 

.في ھذا المجال على المعالج المركزي

داخل المعالج ، ) 486SXما عدا المعالج ( فما أحدث 486توجد وحدة الفاصلة العائمة في المعالجات 
معالج " أي math co-processorوما قبله خارج المعالج وتسمى 386وقد كانت توضع في المعالجات 

يجعلھا أبطأ ، جمیع ) لوحة األم على ال(، إن وضع وحدة الفاصلة العائمة خارج المعالج " مساعد 
.المعالجات الیوم يوجد فیھا وحدة فاصلة عائمة لیس ھذا فقط بل وحدة فاصلة عائمة متطورة 

وحدة األعداد الصحیحة --3

و تختص ھذه الوحدة بالقیام بحسابات األعداد الصحیحة ، وتستعمل األرقام الصحیحة في التطبیقات 
يعتبر قوة . وإكسل وبرامج الرسم الثنائیة األبعاد كما تستعمل في معالجة النصوص الثنائیة األبعاد كوورد 

وحدة األعداد الصحیحة مھمة جدًا ألن أغلب المستخدمین يستعملون التطبیقات التقلیدية أغلب الوقت 
.
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(*) المسجالت-3-3

ة ھي أسرع أنواع الذاكرات في بالمناسب(المسجالت ھي عبارة عن نوع من الذاكرة السريعة جدًا جدًا 
تستعمل لكي يخزن فیھا المعالج األرقام التي يريد أن يجري علیھا حساباته ، ) الحاسب الشخصي 

فالمعالج ال يمكنه عمل أي عملیة حسابیة إال بعد أن يجلب األرقام المراد إجراء العملیات علیھا إلى 
.حساب والمنطق المذكورة سابقًا توجد المسجالت فیزيائیًا داخل وحدة ال. المسجالت 

إن حجم المسجالت مھم حیث أنه يحدد حجم البیانات التي يستطیع الحاسب إجراء الحسابات علیھا ، 
، خطأ شائع ") البت والبايت"أنظر ( ويقاس حجم المسجالت بالبت بدًال من البايت بسبب صغر حجمھا 

تنادا إلى عرض ناقل النظام بل الصحیح أن يقیسوا بت اس32بین الناس أن يقیسوا قدرة المعالج بأنه 
بت 32وما بعدھا ھي من معالجات ال 486المعالج بحجم مسجالته ، وعلى ذلك فإن جمیع معالجات 

ستظھر خالل سنوات ولكنھا لم تكن أبدًا متوفرة سابقًا فال 64بت ، وبالمناسبة فإن معالجات 64ولیس 
486بت مثله مثل بنتیوم و 32بت بل إنه معالج 64وم الثاني ھو معالج تأخذ بمن يقول لك إن معالج بنتی

.

الذاكرة المخبئیة -4

ماھي الذاكرة المخبئیة

الذاكرة المخبئیة ھي ذاكرة صغیرة تشبه الذاكرة العشوائیة إال أنھا أسرع منھا وأصغر وتوضع على ناقل 
).الشكلأنظر (النظام بین المعالجوالذاكرة العشوائیة 

في أثناء عمل المعالج يقوم ھذا األخیر بقراءة وكتابة البیانات والتعلیمات من وإلى الذاكرة العشوائیة 
المشكلة أن الذاكرة العشوائیة تعتبر بطیئة بالنسبة للمعالج و التعامل معھا مباشرة , بصفة متكرره 
الذاكرة الصغیرة ولكن السريعة بین فلتحسین األداء لجأ مصممو الحاسب إلى وضع ھذه .يبطئ األداء 

المعالج والذاكرة العشوائیة مستغلین أن المعالج يطلب نفس المعلومات أكثر من مرة في أوقات متقاربة 
فتقوم الذاكرة المخبئیة بتخزين المعالومات األكثر طلبًا من المعالج مما يجعلھا في متناول المعالج 

فإن لم L1جلب بیانات أو تعلیمات فإنه يبحث عنھا أوًال في ذاكرة عندما يريد المعالج .بسرعة حین طلبھا
، " cache miss"فشل المعالج في إيجاد المعلومات التي يريدھا من الذاكرة العشوائیة يسمى ( يجدھا 

فإن لم L2بحث عنھا في " ) cache hit"أما نجاحه في الحصول علیھا من الذاكرة المخبئیة يسمى 
إن حجم ھذه الذاكرة وسرعتھا شئ مھم جدًا ولھا تأثیر كبیر على . الذاكرة العشوائیةيجدھا جلبھا من 

.أداء المعالج ونستعرض ھنا كال العاملین 

حجم الذاكرة المخبئیة

بدون ذاكرة مخبئیة على اإلطالق أما في المعالجات األحدث فھناك أكثر من ذاكرة 386كانت معالجات 
:منھما مستوى من الذاكرة مخبئیة واحدة و يسمى كل 

. ذاكرة المستوى األول 
. ذاكرة المستوى الثاني 

. ذاكرة من المستوى الثالث أيضًا ، وتوجد على اللوحة األمAMDيوجد في بعض معالجات شركة 
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المعالج بنتیوم الثالث وفیه الذاكرة المخبئیة

ذاكرة المستوى األول
ذاكرة المستوى الثاني

ستوى الثالثذاكرة الم

رمزھا
L1
L2
L3

موقعھا
داخل المعالج

داخل المعالج أو على اللوحة األم
على اللوحة األم 

سرعتھا
أسرع الجمیع

وسط
األبطأ

حجمھا
صغیرة
وسط
كبیرة

المعالجات التي تحتوي ھذه الذاكرة
جمیع معالجات الجیل الرابع وما بعده 

ا معالجات سیلیرون األصلیةمعالجات الجیل الخامس وما بعده ماعد
الحديثة فقطAMDمعالجات 

وتالحظ أن ذاكرة المستوى األول كمیتھا أقل من ذاكرة المستوى الثاني وھذا راجع ألن ذاكرة المستوى 
. األول غالیة الثمن جدًا ألنھا سريعة جدًا حیث أنھا تعطي المعالج البیانات التي يطلبھا تقريبًا بدون تأخیر

في كل نوع من المعالجات كمیة تختلف من كل مستوى ، وكلما كانت الذاكرة المخبئیة أكبر كلما ويوجد 
كان ذلك أفضل ألنھا تتمكن بذلك من جعل المعالج ال يدخل في حالة االنتظار وتسھل له الحصول على 

.البیانات الذي يريدھا بأسرع وقت ممكن

، في بعض المعالجات تنقسم الذاكرة المخبئیة لقسمین كما تعرف أن المعالج يستقبل بیانات وتعلیمات
واحدة تتخصص للبیانات وتتخصص األخرى للتعلیمات أما في بعض المعالجات األخرى فال يوجد ھذا 
التقسیم بل تستخدم الذاكرة المخبئیة لكلیھما في نفس الوقت ، ال يوجد فرق حقیقي بین ھاتین 

.الطريقتین بالنسبة لألداء 

----- ---------------------------------------------------------------------------

سرعة الذاكرة المخبئیة
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===========
والذاكرة المخبئیة كأي ذاكرة أخرى لھا تردد تعمل علیه وكلما كانت تعمل على تردد أسرع كلما كان 

:أفضل ، وترددھا يعتمد على موقعھا 

100أو 66غالبًا ( المخبئیة على ناقل النظام يكون ترددھا ھو نفس سرعة الناقل عندما تكون الذاكرة 
) میجاھیرتز 

تعمل عادة بنصف سرعة المعالج ) معالجات الجیل السادس (الذاكرة المخبئیة الموضوعة داخل المعالج 
ن و زيون وبنتیوم معالجات سیلیرو(أو بنفس سرعة المعالج ) میجاھیرتز أو أقل 333المعالجات بتردد ( 

) برو 
معالجات الجیل الخامس جمیعھا لھا ذاكرة مخبئیة من المستوى الثاني على اللوحة األم وترددھا ال 

میجاھیرتز عمومًا 66يزيد عن 
:وبتطبیق ما سبق نستطیع أن نعرف سرعة الذاكرة المخبئیة لكل معالج وھذه أمثلة 

میجاھیرتز فتكون سرعة الذاكرة 66عة ناقل النظام ھي سر: میجاھیرتز 200معالج بنتیوم بسرعة 
. میجاھیرتز66المخبئیة الموجودة على اللوحة األم ھي 

میجاھیرتز إال أن الذاكرة المخبئیة فیه 66میجاھیرتز سرعة ناقل النظام فیه 333معالج بنتیوم الثاني 
. میجاھیرتز 166.5= 2تقسیم 333موجودة داخل المعالج فتكون سرعة الذاكرة المخبئیة تساوي 

. میجاھیرتز 500میجاھیرتز له ذاكرة مخبئیة بسرعة 500معالج بنتیوم الثالث زيون 
األولى ھي السرعة أما الثانیة فتبرز في حالة : إن وضع الذاكرة المخبئیة داخل المعالج له فائدتین 

الذاكرة العشوائیة الخاصة به وال تتزاحم تركیب أكثر من معالج واحد على اللوحة األم ألن كل معالج له
.المعالجات على الذاكرة المخبئیة 

أجیال المعالجات
==================

منذ أن أنتج أول حاسب آلي شخصي وحتى اآلن حدث تطور ھائل في صناعة الحاسبات ، وأصبحت 
العديد من المعالجات عبر الحاسبات الجديدة أسرع بمراحل كثیرة من المعالجات األولى ، وقد صدرت

، وكانت * قانون مور سید الموقف - وما زال -تلك السنین ، وكان كل معالج يفوق سابقه سرعة وكان 
.المعالجات تصدر بتحسینات رئیسیة بین الحین واآلخر مما أصطلح على تسمیتھا بأجیال المعالجات 

من شركة إنتل وھو ما يعتبر الجیل " 8086" ھو " آي بي أم "وكان أول معالج لحاسب شخصي لنظام 
والجیل " 286"ويعبر عنه اختصارًا " 80286"الجیل الثاني : األول للمعالجات ، وتوالت بعده المعالجات 

وھكذا ، ويختلف كل جیل عن الجیل السابق له باختالفات كبیرة غالبًا ، وتأتي " 386"أو " 80386"الثالث 
.استھالكًا للطاقة وكذلك بدعم للبرمجیات الجديدة المعالجات األحدث أسرع وأقل 

ولم تكن شركة واحدة بعینھا محتكرة لصناعة المعالجات ، بل تنافست عدة شركات في ذلك ، ولكن 
شركة إنتل ھي الرائدة في ھذا المجال ، وكانت معالجاتھا دائمًا ھي القمة وتتنافس بقیة الشركات 

بإصدارھا معالجھا AMDحال قد تغیر في اآلونة األخیرة بتفوق شركة على تقلیدھا ، وربما يكون ھذا ال
وينتج ھؤالء المصنعون معالجات متوافقة مع إنتل ، وتعمل ھذه . حیث تفوقت على إنتل باألداء" أثلون"

المعالجات حقًا بشكل طیب إال إنه في بعض األحیان قد تكون ھناك بعض اإلشكالیات في العمل مع 
عمومًا ھذه اإلشكالیات ال تھم المستخدم العادي ويمكنك بكل طمأنینة شراء إحدى ھذه بعض البرامج ، 

.المعالجات 

صناعة المعالجات
==========

صناعة المعالجات كما قد تتصور ، بل إن أشھر وأحدث المعالجات ھما من شركتي IBMال تحتكر شركة 
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.لمنصات أخرى غیر الحاسب الشخصي لعمل معالجاتIBMبینما تفرغت شركة AMDإنتل و 

، وقد كانت معالجات شركة إنتل AMDتتم صناعة المعالجات من عدة مصنعین أشھرھم شركتي إنتل و 
لفترة طويلة جدًا ھي الشركة الرئیسیة المصنعة للمعالجات بینما كانت باقي الشركات تكتفي بتقلیدھا 

حیث أصبحت تعتبر اآلن " أثلون"معالجھا المسمى المنافسة الجدية بطرح AMDإلى أن بدأت شركة 
.العب أساسي في السوق 

يومًا 90تمر صناعة المعالج بالكثیر من الخطوات الطويلة والمكلفة ، إن صناعة معالج حديث قد تستغرق 
من ويتكون الترانزستور . باستخدام تقنیات عالیة جدًا ) طبعًا تتم صناعة المعالجات بالجملة (من العمل 

.مادة شبه موصلة غالبًا ما تكون السیلیكون 

) موجود بكثرة في الرمال الصحراوية البیضاء (إن أول خطوة لصناعة المعالج ھي جلب السیلیكون 
ومعالجته بشكل خاص ودقة تامة لیصبح في النھاية على شكل كريستال حجم الواحدة منھا يقارب 

1خاصة إلى شرائح كل شريحة منھا سمكھا أقل من العشرين سنتیمترًا ، وتقطع بواسطة أدوات 
وتستعمل كل واحدة من ھذه الرقاقات بعد ) عملیة دقیقة جدًا ( سم 20وقطرھا -تخیل -ملیمتر 

وتكفي الكريستالة الواحدة لصنع . 20معالج يعطب منھا حوالي 140المعالجة في صنع ما يقرب من 
السلیكون أقل سمكًا كلما تمكنا من إنتاج معالجات أكثر اآلالف من المعالجات وكلما كانت شريحة 

.بنفس كتلة الكريستال وھذا يخفض التكلفة 

وھذه عملیة تأخذ الكثیر من الوقت وقد تستھلك ) على الورق(تأتي بعد ذلك مرحلة تصمیم المعالج 
التصنیع ثم بعد ذلك تبدأ عملیة .جھد عمل المئات بل اآلالف من المھندسین لشھور أو سنین 

باستخدام أدوات دقیقة جدًا وأجھزة حاسب آلي ضخمة جدًا ومكلفة جدًا ويتم تصنیع الترانزسترات 
باستخدام الضوء ومواد حساسة للضوء على شكل طبقات تختلف باختالف المعالج وحسب تعقیده 

القطع لتكون كل لتنتج لنا من كل رقاقة كما قلت المئات من المعالجات ، فتقطع ھذه الرقاقة إلى مئات 
.قطعة معالج قائم بذاته 

ثم تأتي بعد ذلك عملیة وضع كل رقاقة من ھذه الرقاقات داخل غالف لھا حتى تحمیھا من العوامل 
الخارجیة وحتى يسھل حملھا والتعامل معھا ، ولكل معالج طريقته في التغلیف ويعتبر التغلیف أيضًا 

) .المئات(عملیة معقدة كون عدد اإلبر كبیر 

طبعًا بعض القطع من ھذه الرقاقات قد ال تعمل نتیجة كون بعض أجزاء السیلیكون معطوب ، أيضاًَ قد 
كما إن نسبة . يعمل بعضھا أسرع من األخرى لذا نجد االختالف في سرعات الساعة للمعالجات 

ون في تصمیم المعالجات المعطوبة من ھذه العملیة ككل تؤثر في سعر المعالج ، وكلما شرع المھندس
معالج جديد كان في البداية غالي الثمن بسبب قلة الخبرة التي تجعل نسبة المعالجات المعطوبة قلیلة 

.جدًا ، ومع الوقت تقل النسبة وينخفض سعر المعالج 

يحرص مصنعي المعالجات على تصمیم معالجات من شرائح سیلیكون صغیرة بقدر اإلمكان ألن ذلك 
و المعالجات . لمعالجات المعطوبة وتخفیض التكلفة ، وتخفیض الحرارة الناتجة يعني نسبة أقل من ا

تصبح أكثر قوة مع الوقت ، ولكي تكون أكثر قوة البد أن تحوي عدد أكبر من الترانزسترات في حجم صغیر 
.، فتستعمل معماريات أصغر للمعالج كي تتیح لنا ذلك 

تغلیف المعالجات 

و أن نجعل شريحة السیلیكون سھلة الحمل وآمنة من العوامل الخارجیة وأن إن الغرض من التغلیف ھ
.توصل من الخارج مع اللوحة األم حتى يتواصل المعالج مع األجزاء األخرى للحاسب

ولكن ھذا الطريقة لم تعد تنفع في DIPيستخدم نظام تغلیف يدعى IBMكان أول معالج من نظام 
الكبیر لإلبر الذي يستدعي أن يكون المعالج طويل جدًا حتى يكفي كل المعالجات األحدث بسبب العدد 

.ھذا العدد من اإلبر ألن اإلبر في ھذا النوع من التغلیف كانت تخرج من طرفین فقط من أطراف المعالج 

وفیه يوضع المعالج داخل علبة مربعة أو مستطیلة PGAلذا طور النوع الثاني من التغلیف يسمى 
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االرتفاع وتخرج إبر المعالج من األسفل وتدخل في مقبس خاص على اللوحة األم ، ويوفر الشكل قلیلة
وكان التغلیف نفسه يصنع أحیانًا من . ھذا النوع من التغلیف خروج عدد كبیر من اإلبر من أسفل الرقاقة 

ل من يعتبر البالستیك أفض(C PGA، وأحیانًا يصنع من السیرامیك P PGAالبالستیك لذا يسمى 
) .السیرامیك 

لیتسع لعدد أكبر من اإلبر SPGAوسمي PGAازدادت الحاجة لعدد أكبر من اإلبر مرة ثانیة فتم تعديل الـ 
أما المعالج بنتیوم برو فقد تم تغلیفه بطريقة خاصة باستخدام . ، ومعالج بنتیوم غلف بھذه الطريقة 

تغلیف لیس فقط المعالج بل أيضًا الذاكرة حیث تحوي ھذا ال" Dual Pattern PGA"طريقة اسمھا 
.المخبئیة المدمجة به 

كان المعالج بنتیوم برو معالج مكلف كون الذاكرة المخبئیة كانت داخل تغلیف المعالج فقررت إنتل إزالتھا 
مثل المعالج بنتیوم سیجعل منھا ذاكرة بطیئة فما ھو - ، ولكن وضع الذاكرة المخبئیة على اللوحة األم 

الحل ؟
حیث وضع المعالج مع الذاكرة العشوائیة على لوحة إلكترونیة SECكان الحل ھو التغلیف الجديد 

.وتغلیفھما داخل كار ترج يتصل مع اللوحة األم بواسطة مقبس خاص به PCBمطبوعة 

بوعة أما مع الذاكرة المخبئیة على لوحة إلكترونیة مط) في المنتصف(المعالج : المعالج بنتیوم الثاني 
الكارترج فھو منزوع لتوضیح األجزاء الداخلیة

أما في المفكرات فاألمر يختلف ، تنتج شركة إنتل حزمة تحوي المعالج والذاكرة المخبئیة وطقم الرقاقات 
.في قطعة واحدة لتقلیل الوزن والمساحة 

كان من الصعب على معظم تركب في اللوحة األم بطريقة خاصة وPGAكانت المعالجات المغلفة بطريقة 
المستخدمین أن يستبدلوا معالجاتھم بأنفسھم إلى أن تم استعمال مقبس يسمح بسھولة إزالة 

" .إدخال المعالج بدون قوة "ومعناه ZIFوتركیب المعالج وصار يدعى مقبس 

تزوير المعالجات

المحفور باللیزر والذي يدل على توجد في األسواق معالجات مزورة ، تقوم عصابات التزوير بتغییر الرقم 
166ويمحون ال166تردد المعالج واستبداله بسرعة أعلى للساعة ، فمثًال قد يجلبون معالج بنتیوم 

.میجاھیرتز 200، وخذ يا زيد المعالج المزور بسعر المعالج 200ويكتبون بدًال منھا 

ھناك برامج موجودة في السوق لكشف انتشرت ھذه الطريقة في المعالج بنتیوم بشكل كبیر جدًا ، و
.ھذا التالعب كما يمكن جلبھا من اإلنترنت إيضًا 

المعالج: أنت في قسم 

 --------------------------------------------------------------------------------

كیف يعمل المعالج
====================
:أن حتى يؤدي المعالج وظیفته البد من 

(*) يقرأ التعلیمات من الذاكرة العشوائیة 
(*) يقرر ما ھي البیانات الالزمة لتنفیذ التعلیمات 

(*) يجلب البیانات الالزمة لتنفیذ تلك التعلیمات 
(*) ينفذ التعلیمات 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


كتابة ذاكرة ال" طبعًا الذاكرة العشوائیة بطیئة لذا تستعمل (*) : يكتب النتیجة في الذاكرة العشوائیة 
. لحفظ البیانات لحین تمكن الذاكرة العشوائیة من قراءتھا (*)" المخبئیة 

 --------------------------------------------------------------------------------

CISCو RISCالتعلیمات ومعالجات 

) التي كتبھا المبرمج * ( لتعلیمات وا) إلخ..... الصور أو الرسوم أو( يقوم المعالج باستقبال البیانات 
ويقوم بمعالجة البیانات تبعًا لما تملیه علیه التعلیمات ، أي أنه مثل الجندي الذي ينفذ األوامر الصادرة له 

، فمھمة المعالج أن ينفذ مجموعة التعلیمات التي تصدر من البرنامج حتى يؤدي ) البرنامج ( من القیادة 
مثًال القیام بعملیة ( يمكن أن تكون بسیطة ) جمع تعلیمة ( ، والتعلیمات الحاسب العمل المراد منه

فالبرنامج ھو عبارة عن مجموعة كبیرة ) . كالقیام بسلسلة من العملیات المترابطة ( أو معقدة ) جمع 
.من التعلیمات المترابطة التي تؤدي في مجملھا عمل مفید وھو القائد والمحرك للمعالج 

فإن البرنامج يصدر األوامر التالیة للمعالج 3+ 9+ 8إذا أردت جمع األعداد : ألمر أكثر لك دعني أقرب ا

9+ 8: اجمع 
3+ المجموع السابق : اجمع 

أعقد بكثیر للقیام بعملیات أكثر ) تعلیمات ( بسیطتین ، ھناك أوامر ) تعلیمتین ( ھذا مثال عن أمرين 
جات مجموعة من التعلیمات التي يستطیع فھمھا ، فمثًال قد يستطیع تعقیدًا ، ولكل معالج من المعال

معالج ما فھم تعلیمة معینة بینما معالج آخر ال يفھمھا ، وھذا ھو السر في اختالف أنظمة الحاسب عن 
.بعضھا 

ھذه التعلیمات أي أنه يستطیع تنفیذھا ، ويستطیع تنفیذ أي " متعلمًا " ويخرج المعالج من المصنع 
نامج يحوي أي تركیب من ھذه التعلیمات مھما كان معقدًا ومھما كانت الوظیفة التي يقوم بھا وھذا بر

وقد . ھو السبب في أن الحاسب يستطیع القیام بأي عمل مادمت قد ركبت له برنامج ألداء ذلك العمل 
:انقسم مصنعو المعالجات في فلسفة بناء المعالج إلى فريقین 

. CISCمعالجاتھم بالكثیر من التعلیمات المعقدة وتسمى ھذه المعالجات معالجات الفريق األول زودوا
. RISCزود معالجاته بعدد قلیل من التعلیمات البسیطة وتسمى ھذه المعالجات معالجات 

RISC
CISC

أنظمتھا
حاسبات ماكنتوش

IBMحاسبات 

عدد التعلیمات التي يدعمھا المعالج 
أقل
أكثر

یمات الالزمة لتنفیذ برنامج ماعدد التعل
أكثر
أقل

الزمن الالزم لتنفیذ تعلیمة
أقل 
أكثر

إن الحكم على من منھما أسرع لیس شیئًا سھًال وإن ذلك يعتمد على تصمیم المعالج نفسه ككل 
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وعلى برامج التجمیع المستخدمة في إنتاج البرامج وعلى عوامل أخرى ، والیوم أصبح مصنعي 
.تجھون إلى استعمال كال الفلسفتین معًا وأصبح الفارق بینھما يندثر شیئًا فشیئًا المعالجات ي

ما زالت المعالجات الحديثة تفھم نفس التعلیمات التي تفھمھا المعالجات القديمة فھي ال تستبدل 
ل مث( ففي كل مرة ينتج المصنعون . ولكن المعالجات الحديثة قد زادت علیھا العديد من التعلیمات 

جیًال جديدًا من المعالجات يتم إضافة كمیة من التعلیمات لتحسین األداء ، أي أن أحدث ) شركة إنتل 
معالج من إنتل يستطیع فھم نفس التعلیمات التي كان أقدم معالج من إنتل يفھمھا ، ويرمز للتعلیمات 

عائلة "باسم IBMوبذلك تسمى معالجات " x86"باسم IBMالتي تدعمھا المعالجات المتوافقة مع 
x86 " وتشمل كل المعالجات التي تعمل على نظامIBM حتى من غیر شركة إنتل.

تعلیمات جديدة 8تعلیمات جديدة ، وبنتیوم بـ 6بـ 486تعلیمة جديدة ، وجاء 26بـ 386جاء معالج 
الفاصلة العائمة تعلیمات لتسريع حسابات AMDوأخرجت شركة .تعلیمة جديدة 57أيضًا MMXوأضاف 
.ولكنھا خاصة بأرقام الفاصلة العائمة MMXتشبه 3D-NOWسمیت 

تعلیمة جديدة خاصة بعملیات الفاصلة 70وھي عبارة عن MMX 2قدمت إنتل تعلیمات 1999وفي عام 
.میجاھیرتز 500و زود بھا المعالج بنتیوم الثالث SSEأو KNIالعائمة وسمیت 

ظاھريًا بینما تعمل في الحقیقة CISCت أن يجعلوا معالجاتھم تعمل كمعالجات يمكن لمصنعي المعالجا
إلى CISC، و يتم عمل ذلك بإضافة وحدة خاصة في المعالج تقوم بتحويل تعلیمات RISCكمعالجات 

RISC ومن ثم يقوم المعالج بتنفیذھا ، لذا فالمعالج الذي يعمل بھذه الطريقة ھو في الحقیقة معالج
RISCأنه يعمل في الظاھر وكأنه معالج الCISC . ولكن ھذه الطريقة تجعل تركیبة المعالج معقدة.

 --------------------------------------------------------------------------------

تبادل البیانات مع أجزاء الحاسب األخرى 

684321321+ 2252أما إذا قلت لك ما ھو مجموع فورًا11فستقول أنھا 6+ 5إذا طلبت منك أن تجمع 
فستأخذ وقتًا أطول في حسابھا ، أي الحالة الثانیة أصعب في الحساب ، إذًا فأصعب جزء بالنسبة لك 

ھو جمع األرقام ولكن بالنسبة للحاسب األمر يختلف فحجم األرقام ال يعني له شیئًا فالحاسب يستطیع 
كن األھم واألصعب ھو إيجاد األرقام المراد جمعھما وإحضارھما من جمع أي رقمین في لمح البصر ول

وھنا نصل لبداية ھذا ) أي عملیة جلب البیانات والتعلیمات (الذاكرة العشوائیة بأسرع وقت ممكن 
.الموضوع 

المیجاھیرتز ھو وصف لعدد نبضات الكھرباء التي تسري في سلك معین في الثانیة الواحدة ، فإذا كان 
ملیون نبضة كھربائیة في الثانیة الواحدة مما 100میجاھیرتز فھذا معناه أنه يرسل 100ناقل معین تردد

إذا افترضنا أن عرض الناقل (میجاھیرتز مثًال 66يمكنه من إرسال معلومات أكثر من ناقل آخر يعمل بتردد 
) .متساوي في الحالتین 

األخرى عبر الناقل وفیما يعمل المعالج بسرعة قد تصل إلى إن المعالج يقوم بتبادل البیانات مع األجزاء 
میجاھیرتز أو أكثر ال تعمل باقي أجزاء الحاسب بھذه السرعة الكبیرة ألن ذلك من شأنه أن يجعل 700

.الحاسب ككل غالي الثمن 

نسیق بینھما وحتى يتم تبادل البیانات بین المعالج وناقل النظام األقل سرعة بدون أي أخطاء البد من الت
میجاھیرتز فیما تبلغ سرعة المعالجات 100أو 66ألن ناقل النظام يعمل في أغلب األحیان بسرعة -

المعالج إلى ) تردد(من خالل تعیین نسبة لعدد دورات ساعة-) میجاھیرتز 500مثًال ( عدة أضعاف ذلك 
النسبة بین تردد المعالج وتردد وھو* الناقل وھو ما يسمى بعامل المضاعفة ) تردد(عدد دورات ساعة 

ومن األمثلة على معامل المضاعفة 0.5ناقل النظام ويكون عادة عدد صحیح أو عدد يقبل القسمة على 
.2.3وال يكون مثًال 5-5.5- 2-2.5-3-3.5-4-4.5: 

تز ومعامل المضاعفة في میجاھیر100میجاھیرتز فإن تردد الناقل ھو 500فمثًال في حالة المعالج بتردد 
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.وھكذا) 500= 5× 100( 5ھذه الحالة ھو 

وفي عالم الحاسب تكون سرعة تبادل المعلومات عبر ھذا الناقل مھمة جدًا ألن الناقل يعتبر بطیئًا 
میجاھیرتز ، فإذا 550میجاھیرتز مثًال نجد معالجات بتردد 100بالنسبة للمعالج ، ففیما يبلغ تردد الناقل 

م يستطع الناقل توصیل البیانات بسرعة كافیة فإن ذلك يعني عدم االستفادة بصورة تامة من قدرات ل
المعالج حیث أن المعالج يكون أسرع من الناقل في تلقي البیانات ويكون المعالج في أحیان كثیرة واقفًا 

وكلما كانت حالة * ) ظار أي أنه ينتظر من الناقل البیانات وتسمى ھذه الحالة بحالة االنت( دون حراك 
االنتظار أقل في المعالج كلما أمكن استغالل قدرات المعالج بصورة أفضل ، ولكن تذكر أن الذاكرة 

.المخبئیة تمنع حدوث حالة االنتظار إلى حد كبیر 

 --------------------------------------------------------------------------------

جاتتعدد المعال

يمكن ألكثر من معالج واحد العمل على نفس الحاسب ، ولكن لیس كل المعالجات تستطیع ذلك ، كما 
:إن الزيادة في األداء ال تكون الضعف دائمًا ، إن سرعة حاسب ذو معالجین يعتمد على عدة عوامل 

لمعالج ، إن األغلبیة يجب أن يكون فیھا فتحتین أو أكثر ل: يجب أن توفر اللوحة األم ھذه اإلمكانیة 
. القصوى من اللوحات األم ال تدعم ھذه المیزة ، ولن تحصل علیھا إال إذا سألت عنھا 

. كما قلت -يجب أن يدعم المعالج ھذه المیزة 
يجب أن يدعم نظام التشغیل والبرنامج ھذه المیزة 

جات فإنه سیعمل ولكن األداء إذا شغلت نظام ثنائي المعالجات على نظام تشغیل ال يدعم تعدد المعال
، ومن أشھر أنظمة التشغیل التي ) ربما يماثل الحاسب بمعالج واحد (سیكون ضعیفًا في ھذه الحالة 
ال يدعم تعدد المعالجات 98إن نظام مثل وندوز . 2000وكذلك وندوز NTتدعم تعدد المعالجات ھو وندوز 

الوقت فإن النظام سیستفید بالتأكید من تعدد ولكن ال تقلق فلو شغلت أكثر من برنامج في نفس 
.المعالجات في ھذه الحالة 

التفاھم والتنسیق فیما ) أو المعالجات في حالة وجود أكثر من معالجین ( وحتى يستطیع المعالجین 
APICبینھم فإنه البد من استخدام بروتوكول موحد ، وتستخدم معالجات شركة إنتل بروتوكول يسمى 

ولكنه لم يستعمل في لوحة أم واحدة حتى OpenPICبروتوكول AMDشركتي سايركس و فیما صمم 
.لذا فإذا أردت تركیب حاسب متعدد المعالجات فإن معالجات إنتل ھي الحل الوحید حتى اآلن !!!!! اآلن 

إن معالجات الجیل السادس من إنتل لھي أفضل الحلول لتعدد المعالجات ، ھذا ألن كل معالج منھم
يحتضن ذاكرته المخبئیة داخله مما يمنع تزاحم المعالجات على الذاكرة المخبئیة في مثلما يحدث في 

.حالة معالجات الجیل الخامس 

 --------------------------------------------------------------------------------

أخطاء المعالجات 

ب فتقوم بالعملیات الحسابیة له ، والمعالج مع أنه آله إال أن بعض للحاس" الدماغ"تقوم المعالجات بدور 
األخطاء يمكن أن تحدث أثناء أداء عمله ، تظھر في أغلب األحیان أخطاء بسیطة في تصمیم المعالجات 

ويتم تصحیحھا ، ھذه األخطاء تكون نادرة الحدوث ومع ذلك تصحح ھذه األخطاء وھذا ھو السبب في 
قد يوجد منه عدة إصدارات وكل 200MMXت من نفس المعالج ، فمثًال المعالج بنتیوم وجود عدة إصدارا

إصدارة تعالج بعض األخطاء التي ظھرت للمھندسین بعد إصدار اإلصدارة األولي ولھذا يوجد ما يسمى 
في أي معالج ، وكلما كان رقم الخطوة أعلى كلما كان أفضل من ناحیة احتواؤه على(*) رقم الخطوة 
.أخطاء أقل 

24أما خطأ المعالج بنتیوم الشھیر فقد كان له شأن آخر ، كان مقدرًا أن ھذا الخطأ يحدث حوالي كل 
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ساعة مرة ويحصل في حسابات الفاصلة العائمة الضرورية في الحسابات الھندسیة ، فقد اضطرت 
یرة إلنتل ولكنھا استفادت شركة إنتل الستبدال كافة المعالجات التي تحوي الخطأ وھذا يعد خسارة كب

.من ھذا األمر أيضًا كدعاية لشركتھا 

 --------------------------------------------------------------------------------

أنماط عمل المعالجات 

ة أنماط العمل ھي وصف للبیئة التي يعمل فیھا المعالج من حیث قدرته على الوصول للذاكرة العشوائی
وعلى قدرته على تشغیل أكثر من برنامج في نفس الوقت ، إن نمط العمل لمعالج ما في وقت من 

األوقات يتحدد بنظام التشغیل الذي يستخدمه وكذلك على نوع المعالج الذي تستخدمه ، وھذه مقارنة 
:بین أنماط عمل المعالجات 

(*)النمط الحقیقي 
(*)النمط المحمي

(*)ليالنمط الحقیقي التخی

المعالجات التي تستطیع العمل في ھذا النمط
جمیع المعالجات

الجیل الثاني وما أحدث
الجیل الثالث وما بعده

)میجابايت(كمیة الذاكرة العشوائیة التي يستطیع الوصول لھا 
1

يعتمد على عرض ناقل العناوين
1

عدد البرامج التي يمكنه تشغیلھا في نفس الوقت
1

غیر محدود
1

سرعة القراءة والكتابة للذاكرة العشوائیة
بطیئة

)بت32(سريعة 
بطیئة

نظام التشغیل الذي يعمل في ھذا النمط
دوس

جمیع أنظمة تشغیل وندوز ويمكن لدوس اآلن العمل به بمساعدة بعض البرامج
جمیع أنظمة وندوز

دعم الذاكرة التخیلیة
ال

نعم
ال

ھي أول معالجات 386ألن معالجات " المحّسن 386نمط " حمي في بعض األحیان يسمى النمط الم
تسمح باالنتقال بین النمط المحمي والنمط الحقیقي بحرية بدون إعادة تشغیل الحاسب ، بینما 
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االنتقال دورة واحدة فقط ، أما معالج الجیل األول فال يمكنه ذلك على اإلطالق فھو 286يستطیع المعالج 
.قي فقط يعمل في النمط الحقی

بالنسبة للنمط الحقیقي التخیلي فما ھو إال میزة أضیفت على أنظمة التشغیل وندوز لتتیح لھا تشغیل 
.إذا كنت قد استعملت ھذه النافذة فستعرف ما أتحدث عنه -نافذة دوس من داخل وندوز 

------------------------------------------------------------------------- -------

ترقیة المعالجات 

مثًال ولكن 200يمكنك استبداله ببنتیوم 166إن المعالجات قابلة للترقیة ، إذا كان عندك معالج بنتیوم 
يشترط أن تدعم اللوحة األم ھذا المعالج كما إن المعالج القديم سوف ينتھي بأن يھمل وال تستفید منه 

.

وھو معالج يمكن معالجك األصلي من over driveافة ما يسمى الـ الطريقة الثانیة لترقیة معالجك ھو إض
مع . زيادة سرعته ولكن إنتبه البد عند شرائك ھذا المعالج أن تتأكد من إمكانیة تركیبه في لوحتك األم 

.األسف أصبحت ھذه المعالجات معدومة في السنوات األخیرة 

زمك أيضًا تغییر الذاكرة العشوائیة وھذا خیار جید إذا كما يمكنك شراء معالج ولوحة أم جديدتین ، وقد يل
.كنت ستنتقل من بنتیوم إلى بنتیوم الثاني مثًال 

 --------------------------------------------------------------------------------

فولتیة المعالج 

(*) جزاء اإللكترونیة األخرى يحتاج لتیار مباشر طبعًا المعالج كجھاز إلكتروني يحتاج للكھرباء ، وكجمیع األ
يوجد على . أي ذلك الذي ينتج من البطاريات ، تعمل المعالجات المختلفة بفولتیة مختلفة عن بعضھا 

اللوحة األم محول فولتیة يتیح يوفر للمعالج الفولتیة التي يحتاجھا لذا فإن أحد األسباب التي تجعل 
معالج ھي مقدار الفولتیة التي يعمل علیھا المعالج ، وھذا ھو السبب الذي اللوحة األم تتحكم بنوع ال

.حیث يعمل الثاني بفولتیة تختلف MMXيجعل اللوحات األم للمعالج بنتیوم ال تستطیع تشغیل بنتیوم 

لماذا تھمنا فولتیة المعالج ؟

حیث عمره االفتراضي واستقرار الفولتیة األعلى تعني زيادة درجة الحرارة مما يؤثر على المعالج من 
. عمله ويولد مشاكل في التبريد 

. الفولتیة األعلى تعني استھالك طاقة أعلى مما يعجل بنفاذ البطارية: في الحاسبات المحمولة 
. الفولتیة األقل تعني معدل استھالك طاقة أقل 

فولت ، ثم ما لبثت 3.3إلى فولت ثم تم إنقاص ھذه الفولتیة5كانت أغلب المعالجات تعمل بفولتیة 
الشركات أن قررت خفض الفولتیة إلى أقل من ذلك بطريقة فصل الفولتیة ، أي أن تعمل األجزاء المختلفة 

:من الحاسب بفولتیات مختلفة فأصبح المعالج يقسم لقسمین 

فولت 3.3وحدة الدخل والخرج تعمل ب -1

) عالج حسب الم(قلب المعالج ويعمل بأقل من ذلك -2

:وھذه ھي مجموعة من المعالجات وفولتیاتھا الداخلیة والخارجیة 

المعالج
فولتیة وحدة اإلدخال واإلخراج 
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فولتیة قلب المعالج

معالجات شركة إنتل منذ الجیل األول حتى الرابع ماعدا المذكورة باألسفل 
5
5

AMD 486DX2, Cyrix486DX2
3.3
3.3

intel 486DX4
3.3
3.3

Cyrix, 5x86 AMD
3.45
3.45

Pentium 60, 66
5
5

Pentium75-200
3.3
3.3

Pentium MMX
3.3
2.8

AMDK5
3.52
3.52

Pentium Pro 150 MHz
3.1
3.1

Pentium Pro166-200MHz
3.3
3.3

Pentium II
3.3
2.8

AMD K-6 166-200MHz
3.3
2.9

AMD K6-233 MHz
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3.3
3.2

میة الحرارة الصادرة من معالج مثل بنتیوم الثاني تكفي لمنعك من وضع يدك على المعالج أثناء إن ك
.عمله لذا تحتاج المعالجات لتبريد 

 --------------------------------------------------------------------------------

الوظائف المتقدمة

في " أذكى"ید الذي يجعل المعالج أسرع بل إن جعل المعالج إن تردد المعالج لیس ھو الشيء الوح
التعامل مع البیانات يمكن أن يساھم في جعله أسرع أيضًا وھذه بعض التقنیات التي تساعد على جعل 

المعالجات أسرع ، إن معالجین بنفس تردد الساعة إذا استعمل أحدھما ھذه التقنیات سیكون أسرع 
يعتبر تردد الساعة عامًال حاسمًا في تحديد سرعة المعالج ، ھیا بنا نستعرض كثیرًا من اآلخر ، لذا ال 

:ھذه التقنیات 

نستطیع تشبیه عملیة معالجة البیانات بخط إنتاج السیارات ، لو افترضنا أن سیارة ما : pipelining: أوًال
اك عامل واحد فقط في خطوة لتركیبھا وأن كل خطوة تتطلب ساعة كامل إلنھائھا ، وأن ھن50تتطلب 

ساعة لكي تنتج ، إن ما يحدث في أي خط إنتاج ھو 50المصنع فھذا يعني أن السیارة الواحدة تتطلب 
عامل على خط اإلنتاج ، فیقوم العامل األول بالخطوة األولى في عملیة التجمیع ثم يسلم 50وجود 

. السیارة للعامل الثاني وھكذا 

ج لھو شبیه بذلك ، ففي داخل المعالج خطوط معالجة شبیھة بتلك إن ما يحدث في داخل المعال
الموجود ) stagesتسمى في المعالج مراحل ( المذكورة ، وتختلف المعالجات المختلفة في عدد العمال 

pipeliningفي خط المعالجة ، وتسمى تعدد المراحل ھذه 

ريقة بدائیة حیث كان يحوي على مرحلة في المعالجات القديمة كان المعالج يقوم بحساب األرقام بط
مراحل وفي المعالج 6ھناك MMXولقد تغیر الوضع اآلن ، فمثًال في المعالج بنتیوم ) عامل واحد(واحدة 

مرحلة ، وھذه الطريقة نجد أنه في أي وقت من األوقات يوجد عدد كبیر من 14بنتیوم الثاني ھناك 
.كل منھا في مرحلة معینة من التنفیذ )مثل الطابور( التعلیمات داخل المعالج 

: ولتصمیم المعالج بھذه الطريقة فوائد 

ولكن ذلك لیس ) میجاھیرتز( فالمعالج ذو المراحل األكثر يمكنه الوصول لسرعات عالیة لتكات الساعة 
. صحیح دائمًا حیث تدخل عوامل أخرى في تحديد ذلك 

. عة تنفیذ التعلیمات والفائدة الثانیة أنه يساعد على زيادة سر
:ولكن ھذه التقنیة لھا مساوئھا أيضًا 

إن ھذا يؤخر كل التعلیمات التي تقع خلفھا ..... ماذا لو حصل أي تأخیر في تنفیذ واحدة من التعلیمات 
. مما يعطل عملیة المعالجة بكاملھا 

قطة التفرع سوف ترمى لسلة إن كل التعلیمات خلف ن.... ماذا أيضًا لو تفرع البرنامج عند نقطة ما 
!!! المھمالت ألن البرنامج تفرع 

 --------------------------------------------------------------------------------

التدرج الفائق باختصار ھو كون المعالج يملك أكثر من خط معالجة واحد مما * : التدرج الفائق :ثانیًا 
.من عملیة واحدة في نفس الوقت يمكنه من معالجة أكثر 
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فإنه 4+3و 6+5ربما دار بخلدك أن المعالج ينفذ التعلیمات واحدة تلو األخرى أي إذا أردنا مثًال حساب 
وما 486( سوف يحسب األولى ثم يحسب الثانیة بعدھا ، وھذا صحیح بالنسبة للمعالجات القديمة 

ثر من خط معالجة فالمعالج بنتیوم لديه خطي معالجة أما المعالجات الحديثة فإنھا تملك أك) قبله 
فیستطیع عمل عملیتي الحساب السابقتین معًا ، أما المعالج بنتیوم برو وبنتیوم الثاني فلديه أربع 

.خطوط معالجة أي يستطیع حساب أربع عملیات حسابیة في نفس الوقت 

الثاني بینما المعالج بنتیوم برو وبنتیوم وبھذا يكون المعالج بنتیوم معالج فائق التدرج من المستوى
ارجع ( فائق التدرج 486الثاني يعتبران فائقي التدرج من المستوى الرابع بینما ال يسمى المعالج 

).لموضوع أجیال المعالجات من أجل الفروق بین مختلف المعالجات 

ضعف المعالج غیر فائق التدرج ، لیس شرطًا من معالج فائق التدرج من المستوى الثاني أن يكون أدائه 
:الحظ الفرق بین الحالتین التالیتین

9+8و 6+5جمع 

8+6+3جمع 

في الحالة األولى يستطیع المعالج فائق التدرج العمل على كل من العملیتین في نفس الوقت وينھیھا 
أوًال ثم 6+3يجمع في وقت أسرع من المعالج غیر فائق التدرج ، أما في الحالة الثانیة فال بد أن

وھكذا ال يمكن أن يعمل على العملیتین الحسابیتین في نفس 8يستخرج النتیجة ثم يجمع النتیجة ب 
.الوقت ألن أحدھما تعتمد على ناتج األخرى

على الرغم ( ولھذا السبب في كثیر من األحیان ال يتضاعف األداء من خالل مضاعفة خطوط المعالجة 
لمعالجة تزيد من األداء ولكن لیس بالضرورة الضعف دائمًا ألن خطوط المعالجة ربما ال من أن زيادة خطوط ا

وھنا تبرز أھمیة الوظائف المتقدمة األخرى كي تجعل خطوط المعالجة ) تكون مشغولة طوال الوقت 
.مشغولة بأقصى قدر ممكن 

واحدة يتطلب أقل من تكة ساعة و التدرج الفائق أصبح تنفیذ العملیة الpipeliningبفضل تقنیات الـ 
.واحدة ، أي أن تكة الساعة تستطیع تنفیذ أكثر من أمر واحد 

 --------------------------------------------------------------------------------

ي ترد فیه في وھي أن يسمح للمعالج بأن ينفذ التعلیمات بغیر الترتیب الذ* : التنفیذ الدينامیكي : ثالثًا 
البرنامج وذلك حسب الظروف ، مما يسمح بالتقلیل من أوضاع االنتظار للمعالج وتتضمن ھذه التقنیة 

:ثالثة تقنیات 

speculative execution : ومعناھا قدرة المعالج على البحث عن تعلیمات أخرى لتنفیذھا غیر تلك التي
ثم ظھر بأن ھذه التعلیمة تحتاج 1علیمة ولتكن التعلیمة رقم ينفذھا اآلن ، مثًال إذا أراد المعالج تنفیذ ت

فإن المعالج يبحث ) أي أنھا ستأخذ وقت طويل حتى يتم جلبھا للمعالج ( لبیانات في القرص الصلب 
في التعلیمات األخرى في البرنامج حتى يحصل على تعلیمة ال تحتاج لوقت طويل لتنفیذھا ولتكن 

يخزن النتائج في ذاكرة وسیطة ثم يكمل تنفیذ البرنامج من التعلیمة األولى فینفذھا و2التعلیمة رقم 
حتى إذا وصل للتعلیمة الثانیة فإنه يحصل على النتائج من الذاكرة الوسیطة ) بعد أن جاءت البیانات (

ويكمل بعدھا ، أي نستطیع أن نقول أن المعالج أستغل الوقت الضائع بسبب جلب البیانات في عمل 
، وتتم ھذه العملیة بصفة مستمرة حتى لو كانت عملیة تنفیذ البرنامج تسیر بأقصى سرعة لكي مفید 

. يضمن المعالج أقصى سرعة في تنفیذ البرنامج
وحسب ظروف -نعرف أن البرنامج عبارة عن سلسلة من األوامر ، في بعض األحیان * : توقع التفرع 

مما ) تفرع ( ة للبرنامج إلى سلسلة أوامر فرعیة أخرى ينتقل البرنامج من السلسلة الرئیسی-معینة 
ألن كل التعلیمات التي بحث عنھا المعالج لن يكون لھا فائدة speculative executionيحد من فائدة الـ 

تطويرية للتقنیة " زيادة"كون البرنامج قد تفرع قبل الوصول لھذه التعلیمات ، وتعتبر ھذه التقنیة ھي 
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. السابقة 
في المعالجات ذات التدرج الفائق قد تبقى بعض خطوط المعالجة غیر مشغولة (*): نفیذ بغیر الترتیب الت

لبعض الوقت وھذا يقلل من االستفادة من التدرج الفائق ، تقوم ھذه التقنیة بجلب بعض البیانات التي 
يستفاد من ھذه النتیجة قد تظھر الحقًا في البرنامج لمعالجتھا وتحفظ النتیجة في ذاكرة خاصة بذلك ثم

في البرنامج عندما يصل تنفیذ البرنامج إلى ھذه النقطة ، وھذا يزيد من فاعلیة استخدام خطوط 
.المعالجة 

 --------------------------------------------------------------------------------

ات المعالج تستخدم لتسريع وظائف الوسائط تعلیمة جديدة من تعلیم57وھي عبارة عن : MMX: رابعًا 
، وتسمح " * التعلیمة الواحدة والبیانات العديدة " المتعددة ، وھذه التكنولوجیا تستخدم مفھوم 

.مما يسرع من تنفیذ البیانات * بمعالجة عدة بیانات بتعلیمة واحدة في نفس الوقت 

س أرقام الفاصلة العائمة وھذا معناه أنھا ال تقدم إال من أجل األرقام الصحیحة ولیMMXوال تعمل تقنیة 
و بما أن ھذه . أي تسريع للرسومات الثالثیة األبعاد بل تقدم التسريع لبرامج الوسائط المتعددة 

التعلیمات مخصصة لألرقام الصحیحة فإن عیبھا الكبیر أنھا تعطل االستفادة من وحدة الفاصلة العائمة 
فعلى المعالج أال يستخدم وحدة الفاصلة MMXأردت االستفادة من قدرة في نفس الوقت ، أي أنه إذا

من حساباتھا ألن المسجالت ال يمكن استخدامھا إال من MMXالعائمة مؤقتًا حتى تنتھي عملیة ال 
قبل واحدة من اثنتین إما وحدة الفاصلة العائمة أو وحدة األرقام الصحیحة ، وھذا يحد من االستفادة 

.MMXالقصوى من 

. كما أنھا موجودة في معالجات بنتیوم الثاني والثالث MMXبدء تطبیق ھذه التقنیة في معالجات بنتیوم 

: مالحظة ھامة 
ال تحتاج لبرامج خاصة وال لنظام تشغیل جديد حیث أن المعالج يعمل مع MMXالمعالجات الممكنة بـ 

لفارق الوحید ھو أنه سوف يتمكن من االستفادة من البرامج القديمة مثل المعالجات السابقة تمامًا وا
. في تسريع البرامج الجديدة التي تدعم ھذه المیزة MMXقدرات 

لدعم من البرامج كي تعمل ، أي ال بد أن يكتب المبرمج البرنامج واضعًا االستفادة MMXتحتاج تقنیة 
. نصب عینیه وإال فإنه لن يكون ھناك أي فائدة منھاMMXمن 

الجواب ھو أن ? MMXھل يمكن أن تعمل على معالجات ال تدعم MMXلنسبة للبرامج التي تدعم با
. ذلك يعتمد على المبرمج

 --------------------------------------------------------------------------------

ريع عملیات الفاصلة تعلیمة جديدة لتس21ولكنھا " MMX"وھي مشابھة لل: 3D now: خامسًا 
، وقد القت الكثیر من النجاح بسبب توفر الدعم لھا في وندوز ، وطورت ھذه ) MMXبعكس (العائمة 

تستفید " . أثلون"وتستعمل حالیًا في معالجاتھا بما فیھا المعالج AMDالتعلیمات أصًال في شركة 
.األلعاب الثالثیة األبعاد كثیرًا من ھذه التقنیة 

------- -------------------------------------------------------------------------

(*)إعادة تسمیة المسجالت : سادسًا 

، ولكل ) شرحت سابقًا ( في عملیة تنفیذ التعلیمات تستخدم المسجالت كذاكرة لتنفیذ التعلیمات 
ات ، في بعض األحیان يحصل تضارب مسجل من المسجالت أسم لیتم اإلشارة إلیه أثناء تنفیذ التعلیم

في أسماء المسجالت مما يعطل بعض العملیات وبذلك يحد من االستفادة من التدرج الفائق ، والحل 
يكمن في ھذه التقنیة التي يعاد فیھا تسمیة المسجالت حتى ال تتضارب أسمائھا مما يسمح بالقیام 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


.مد على نتائج بعضھا البعض بكل العملیات الحسابیة في نفس الوقت مادامت ال تعت

 --------------------------------------------------------------------------------

المستخدم (*) نوعیة برنامج التجمیع : سابعًا 

إن سرعة المعالجة لھا عالقة وثیقة بالبرمجة والكیفیة التي يكتب بھا المبرمج برامجه ، ونوعیة البرامج 
المعالج بنتیوم كما تعرف لديه : ي يستخدمھا في تجمیع برامجه ، دعني أعطیك مثال على ذلك الت

ولكن لیس كال الوحدتین ) فائق التدرج من المستوى الثاني (وحدتین لحساب األعداد الصحیحة 
ذلك متساويتین بل إن إحداھما ال تستطیع تنفیذ بعض التعلیمات ، لذا فإن برامج التجمیع التي تراعي

.سوف تنفذ برامجھا بشكل أسرع مقارنة بالتي ال تراعي ذلك وھذا مثال بسیط 

بت ؟32بت بسرعة مثل البرامج 16لماذا ال تعمل البرامج ذات ال

 --------------------------------------------------------------------------------

سرعة المكونات األخرى للحاسب: ثامنًا 

إن المعالج لیس ھو المكون الوحید للحاسب ، إن األجھزة األخرى لھا دور كبیر أيضًا في تحديد سرعة 
النظام ككل ، إحذر عند شرائك حاسب جديد أن تركز فقط على المعالج ، إن سرعة الذاكرة والقرص 

د أعذر من أنذر ؟وق...... الصلب مھمان جدًا ، وال يقل عنھما أھمیة سرعة بطاقة الفیديو ، فاحذر

 --------------------------------------------------------------------------------

معالجة األبعاد الثالثیة

إذا أردت أن تستمتع -تتمثل معالجة األبعاد الثالثیة في األلعاب الحديثة مثل دووم وأمثالھا ، والبد 
الج قادرة على القیام بجمیع العملیات التي تتطلبھا ھذه اللعبة أن تكون سرعة المع-باللعب كما يجب 

أثناء تشغیلھا فورًا بدون تأخیر وإال ضاعت متعة اللعب ، ويتساوى في ھذا أيضًا برامج الرسم الھندسي 
.التي تكون بطیئة جدًا ومملة في حال كان المعالج بطیئًا 

كبیرة من المعالج كي تكون سرعة المعالجة مرضیة تحتاج معالجة الرسومات الثالثیة األبعاد لسرعة 
وذلك ألن كل جسم من األجسام التي تريد إظھارھا على الشاشة تتكون من آالف المثلثات الصغیرة 

جدًا والتي تطلب إعادة حساب موقع كل مثلث من ھذه المثلثات في كل مرة تريد تحريك ھذا الجسم 
.فیھا 

فیلزم عدد كبیر من العملیات الحسابیة ، وبما أن حجمھا صغیر فتتطلب وبما أن عدد ھذه المثلثات كبیر
مما يجعل أھمیة وحدة الفاصلة ) أي حسابات أرقام الفاصلة العائمة ( القیام بعملیات حسابیة دقیقة 
.وكلما كان المعالج أسرع كلما كانت الرسوم الثالثیة األبعاد أسرع . العائمة كبیرة في ھذا المجال 

يامنا ھذه زاد االحتیاج لقوة المعالجة الثالثیة األبعاد بكثرة األلعاب الثالثیة األبعاد ، ولم تعد قوة في أ
المعالجة ألي من المعالجات تكفي لھذه األلعاب ، لذا فوجود المسرعات الثالثیة األبعاد على بطاقات 

جوع لقسم بطاقة الفیديو لمزيد الفیديو قد خفف العبء عن وحدة المعالجة المركزية كثیرًا ويمكنك الر
.من المعلومات عن ھذا المجال 
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===============
تسريع المعالج فوق السرعة الرسمیة

================
(*)ما ھو تسريع المعالج 

عندما تركب معالج في جھازك فإن علیك أن تخبر الحاسب عن سرعة ھذا المعالج وذلك بضبط بعض 
لوحة األم بطريقة معینة ، وتضبط ھذه القفازات سرعة ناقل النظام وعامل المضاعفة على ال" القفازات"

.مما يحدد بالتالي تردد المعالج 

ھل يستطیع المھندسون في مصنع المعالجات أن يضمنوا عند تصنیع مجموعة من المعالجات : سؤال 
إن تخرج كلھا لتعمل عند تردد معین ؟

بسبب العديد من -ة التي تخرج من المصنع تعمل بسرعات مختلفة الجواب ھو ال ، فإن المجموع
لذا فإنھم ال يستطیعون التحكم بكمیة المعالجات التي ينتجونھا من سرعة معینة وينتج من - العوامل 

.ذلك نقص في معالجات سرعة معینة 

السوق ، مثل فمثًال قد يحدث في مرحلة ما شح في معالجات سرعة معینة بما ال يتناسب مع حاجة
بسبب (میجاھیرتز 600میجاھیرتز فیما يتطلب السوق مثًال معالجات 800أن يتم تصنیع معالجات 

فكیف تحل المشكلة ؟) أسعارھا األقل 

يكون الحل بأن تبیع الشركة المعالجات ذات السرعة األكبر على أساس أنھا ذات سرعة أقل فما وجه 
االستفادة من ذلك بالنسبة لك ؟ 

میجاھیرتز ربما تنجح في أن 200يمكنك تشغیل معالج كھذا على سرعة أكبر فمثًال إذا كان لديك معالج 
میجاھیرتز مثًال وذلك بتغییر إما سرعة ناقل النظام أو معامل المضاعفة كما 233تجعله يعمل بسرعة 

.أشرت في البداية 

تريته لذا فإن لیس كل معالج يمكنه أن يعمل ولكن مھًال قد ال ينطبق ھذا الوضع على المعالج الذي اش
على سرعة أكبر من تلك التي تظھر على علبته ، وذلك يعتمد على عوامل أخرى أيضًا ، فمثًال معالجات 

إنتل الحديثة وخاصة بنتیوم الثالث فیھا نوع من إغالق التحكم بالتردد من المصنع بحیث أن المعالج ال 
.علیه وبذلك ال يمكن التحايل ورفع تردد المعالج فوق سرعته األصلیة يعمل إال على التردد الذي صمم

 --------------------------------------------------------------------------------

مشاكل رفع التردد 

قد يتطلب الحرارة الزائدة مما يقصر من عمر المعالج ، وإذا رفع تردد الساعة كثیرًا فوق التردد الرسمي
أو مراوح تبريد ) مثل نظام تبريد محرك السیارة (األمر طرق خاصة لتبريد المعالج مثل استخدام الماء 

. كبیرة جدًا 
الذاكرة المخبئیة المستوى الثاني قد ال تستطیع العمل بھذه السرعة الزائدة لذا فإن المعالج 

. حتوائه على ھذه الذاكرة ھو من أفضل المعالجات في ھذا المجال لعدم ا" سیلیرون"
حیث أن ) في حالة ما تم زيادة تردد ناقل النظام (ربما ال تستطیع الذاكرة العشوائیة مجاراة ناقل النظام 

لكل نوع من الذاكرة العشوائیة مدى محدد من السرعات التي يمكنه العمل علیھا فالذاكرة العشوائیة 
میجاھیرتز 75تعمل حتى EDOلناقل النظام بینما میجاھیرتز66يمكنھا العمل حتى FPMمن نوع 
. میجاھیرتز حسب نوعھا 133أو 100تعمل بترددات SD-RAMوالذاكرة 

. ربما ال تعمل بعض بطاقات التوسعة بشكل جید أو ال تعمل أبدًا بسبب سرعة ناقل النظام الكبیرة 
يمكن تركیبه على جھاز مرفوع قوته ، إال مثًال الNTوندوز : ربما تواجه بعض البرامج صعوبة في العمل 

. أوًال ثم رفع قوة المعالج NTأنه يمكن التحايل على ذلك بتثبیت 
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 --------------------------------------------------------------------------------

ما ھي المعالجات القابلة لرفع التردد 

من الجیل الرابع ، ومن AMDمعالجات بنتیوم وكذلك معالجات شاعت عملیة رفع تردد المعالج في
.و بنتیوم الثاني أيضًا قابلة لرفع التردد MMXبعدھم أصبحت معالجات بنتیوم 

القديمة ال تقبل رفع التردد ألن ترددھا مثبت AMDبعض المعالجات مثل بنتیوم الثالث وبعض معالجات 
عمل علیه ، ھذا ألن شركات صناعة المعالجات أبطلت إمكانیة من المصنع على التردد الذي يجب أن ت

.رفع التردد في ھذه المعالجات لسیاسات خاصة بھا 

معالجات سیلیرون ، ھذا ألنھا ال تحوي -كما ذكرت سابقًا - إن أفضل المعالجات القابلة لرفع التردد ھي 
لقد قرأت في ( نسبة للذاكرة المخبئیة ذاكرة مخبئیة مما يزيل المشاكل التي تنجم عن رفع التردد بال

).بدون مشاكل 500تعمل بسرعة 300بعض مواقع الوب عن معالجات سیلیرون 

كیلوبايت ، 128، وھي معالجات سیلیرون مع ذاكرة مخبئیة مقدارھا Aثم ھناك معالجات سیلیرون 
تھا عن طريق رفع تردد ناقل مع أنك تستطیع زيادة سرع(وھذه المعالجات أيضًا محمیة ضد رفع التردد 

) .النظام 
والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ،،، 
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