ﺳﯽﭘﯽﯾﻮ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ
واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی )(CPU
ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻐﺰ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ واﺣﺪ ﭘﺮدازﺷﯽ
راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺳﯽﭘﯽﯾﻮ در واﻗﻊ آن ﺑﺨﺶ از راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺳﯽﭘﯽﯾﻮ دادهﻫﺎی دﺳﺘﻮری را از  RAMدرﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺪﮔﺸﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﯽﭘﯽﯾﻮ در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از راﯾﺎﻧﻪ و
ﻟﭗﺗﺎپ و ﺳﺮور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﺑﻊﺷﮑﻞ روی ﺑﻮرد اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای راﯾﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ

در اﺑﺘﺪا ﺳﯽﭘﯽﯾﻮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن ،ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﮐﻨﺪ و وﻗﺖﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮدازﻧﺪهی ﺗﮏﻫﺴﺘﻪای ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
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ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی

ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ.

ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪهی دوﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﯽﭘﯽﯾﻮ
ﻣﺠﺰا روی ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﺳﯽﭘﯽﯾﻮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮدازشﻫﺎی

ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺮدازش
ﺷﺪ .دوﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ راه را ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻫﺸﺖﻫﺴﺘﻪای
ﭘـﺲ از آن ﭘﺪﯾـﺪار ﺷﺪﻧـﺪ .اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ ﻓﺮارﯾﺴـﻤﺎﻧﯽ )Hyper-
(Threading
راﯾﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ  ۱۶ﻫﺴﺘﻪی ﭘﺮدازﺷﯽ
دارد.

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ

ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎریClock ،
 Speedﯾﺎ Clock Rate
ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻫﺮﺗﺰ )(Hertz
اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺑﺎ واﺣﺪ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ )(Gigahertz
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﻫﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه در واﻗﻊ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
آن ﻫﺴﺘﻪی ﭘﺮدازﺷﮕﺮ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎری را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﭘﺮدازﻧﺪهای 1.8
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  1800000000ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎری را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

Cache

ﮐﺶ ِ  ،CPUﺣﺎﻓﻈﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮدازﻧﺪه در آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه
در ﻧﯿﺎزِ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ از
ﮐﺪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﯿﺖ
ﺑﻌﺪی از اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻪ  CPUﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ،در ﮐﺶ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺖ و
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ Cache
 Hitﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز
دارد،
در ﮐﺶ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Cache
 Missوﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻧﯿﺎز
دارد در ﮐﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  L2 Cacheﯾﺎ ﺳﻄﺢ دوم ﺣﺎﻓﻈﻪی ﮐﺶ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪی L2
ﺑﻪ اﻧﺪازهی  L1ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ از ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در  L1ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن در  L2ﻧﯿﺰ ﮐﭙﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
L1
و  L2ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را
در L2
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ آنوﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﮐﺶ ﯾﺎ  L3ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪن اﻃﻼﻋﺎت در L3
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ  L4ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ و اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﭘﺮدازﻧﺪه در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺒﻮد آنوﻗﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رم
)(DRAM
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﮐﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ دو ﺳﻄﺢ از
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﮐﺶ را در

اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.

ﺳﻄﺢ دوم از ﺣﺎﻓﻈﻪی ﮐﺶ ،ارزانﺗﺮو ﺑﺰرگﺗﺮ از L1
اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
ﻣﺪرن اﻣﺮوزی  ۹۵درﺻﺪ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎن L1
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺳﻄﺢ دوم ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮐﺶ ﺑﻪ  CPUارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﻮﻓﻖ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺶ دارد .ﻫﺮ ﭼﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪی  CPUﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ﺷﻮد ،ﺑﺎزده ﭘﺮدازﻧﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و Xeon
در ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و دﺳﮑﺘﺎپ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ) Core iﻣﺎﻧﻨﺪ Core
 (i7ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺑﺎﻻ از ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی زﺋﻮن
اﯾﻨﺘﻞ
) (Xeonاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی Xeon
ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮدازش در ﺳﺮور ﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎری ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
و از ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎت
ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی Xeon
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﺮورﻫﺎ و
دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎ ،از ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ودر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی،
درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از
ﻫﻨﮓ و ﮐﺮش ) (Crashﺳﯿﺴﺘﻢ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  Xeonﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ دﻻﯾﻞ ﻓﻨﯽ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻤﺎری ،ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺮور  %99ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری Sandy
 Bridgeاراﺋﻪ ﺷﺪ )ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2005
از آن
روﻧﻤﺎﯾﯽ و در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،(.ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻫﺎی زﺋﻮن دﻗﯿﻘﺎ
از ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺪی ﺑﺮﯾﺞ )(Sandy Bridge
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻔﺎوت در ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺻﻠﯽ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:

ﭘﺮدازﻧﺪه
.1
ﻫﺎی  Xeonاز )QPI (The Intel QuickPath Interconnect
دوم ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی در ﻣﺎدرﺑﺮد ﻫﺎی دارای دو ﺳﻮﮐﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه )Dual
 (Socketﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه
.2
ﻫﺎی  Xeonاز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی Intel Direct IO

و  Integrated IOﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮی Core
 iو دﺳﮑﺘﺎپ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ) .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد(

ﭘﺮدازﻧﺪه
.3
ﻫﺎی  Xeonﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ Cache
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ Desktop
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه
.4
ﻫﺎی  Xeonاز  ECC Memoryو ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺧﻄﺎ در ﭘﺮدازش ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

.5

ﭘﺮدازﻧﺪه

ﻫﺎی  Xeonﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود  768ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎ  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
از ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

.6

ﭘﺮدازﻧﺪه

ﻫﺎی  Xeonاز ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ )Memory
 (Slotsﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﺮدازﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﯾﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﯿﺴﺘﺮﻫﺎ در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ و… ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮورﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎری ) (Work Stationsو
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  Xeonاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

