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 :مقدمه
 همواره در صدر تولید کننـدگان پردازنـده قرارداشـته اسـت و              AMD سال است که     35نزدیک به   

 فراتر از اینهاست   AMD جایزه بین المللی را به خود اختصاص دهد اما           180توانسته است بیش از     
ما عاشقانه این پردازنده را طراحـی کـردیم تـا جوابگـوی مـردم         .و تنها به کسبق جوایز نمی اندیشد      

 .باشیم
 بـرای   AMD در سرتاسر دنیا همچنان به افزایش سـطح کـارکرد            PC میلیون   200ش حدود   با فرو 

بدین روی عملکرد مصرف کننـدگان را       .جلب رضایت و اطمینان هر چه بیشتر کاربران می اندیشیم         
در تمامی نیازهای روزمره و برنامه های تجاری افزایش دهیم و همیشـه در عرصـه رقابـت پیشـتاز                    

 .باشیم
 بـه  Microsoft ,IBM ,SUN ,HP با قدرتمندن صنعت رایانـه ماننـد   AMDدیک همکاری نز

 از تجربیات مفید این شرکت های      AMDشما این امکان را می دهد که عالوه بر تجربیات گسترده            
 .بزرگ نیز سود ببرید

 قطعات تکنولوژیـک در آمریکـا ، در سـال           کسب مقام سیزدهم در رتبه بندی شرکتهای تولید کننده        
 آن را بـا تکیـه بـر دانـش و تجربـه بـه دسـت آورده             AMD موفقیتی قابل توجه اسـت کـه         2002
 همواره با ارائه پردازنده های خود تعریف دوباره از دقت، قدرت و سرعت ارائه داده                AMD.است
 .است

  AMD Sempronمروری بر پردازنده 
 

تـری در راسـتای رفـع     شناخته می شـوند عملکـرد به  AMD Sempronپردازنده هایی که با نام 
 . ارائه می دهندDESKTOPنیازهای خریداران 

با این پردازنده تجربه ی جدیدی در پردازش خواهید داشت که با ویژگی های خاص خود به شـما                   
این امکان را می دهد که برنامه های دلخواه خود را همان گونه که در ذهن می پرورانید ، بـه اجـرا                       

 .درآورید
 نرم افزار موجـود در بازار،سـازگار اسـت و تمـام نیازهـای               60000ید،با بیش از    این پردازنه ی جد   

را بـه آسـانی     ... جستجو در اینترنـت ، کارهـای اداری ، موسـیقی ، ویـدئو و                : روزانه شما را مانند     
 .کار می کند X86این پردازنده بر پایه ی فناوری نسل هفتم و هشتم .براورده می کند
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Sempron بــرای ســوکت A  دارایFSB 333 384 و حافظــه نهــانK 256 شــاملK L2 و 
128K L1  و حافظـه نهـان   +2800 و +2600 و +2500 و +2400 و +2200 برای مـدلهای 

640K  512 شاملK L2 128 وK L1 می باشد+3000 برای مدل . 
 Athlon 64 نصب می شود از برخی امتیـازات  754 که بر سوکت +3100این پردازنده در مدل 

 Integrated Memory Controller ، Cool&quiet ، Hyper transport :مانند
 . عمل می کندbit 32 فقط Athlon 64بهره می برد ولی بر خالف 
 رقابت شـانه  CELERON D با فرکانسهای معادل در SEMPRONدر عین حال میان مدلهای 

 AMD SEMPRONر اما آنچه مهم است کارایی بیشـتر و قیمـت ارزانتـ   .به شانه ای وجود دارد
 .می باشد که امکان انتخاب را برای خریداران راحتر می کند

AMD Sempron Processor Performance Bebchmark
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 AMD Athlon 64مروری بر پردازنده ی 
 

 اسـت کـه دارای سـازگاری وینـدوز     Bit-64 اولین پردازنده ی AMD Athlon 64پردازنده ی 
64-Bitپردازنده ی . می باشدAMD Athlonانقالبی در تکنولوژی بوجود آورد کـه آن   توانسته 

 با حداکثر سرعت مـی باشـد در ضـمن اینکـه پـردازش             Bit-32توانایی کار کردن با نرم افزارهای       
64-Bit 64 را بر روی نرم افزارهای-Bitنیز اجرا کند . 

 توســط شــرکتهای مایکروســافت AMD64 بــرای پردازنــده Bit-64پیشــرفته سیســتم عاملهــای 
(RedHat,Suse,TurboLinux) معرفی شده اند و آنها فقط توسط پردازنده های AMD 64-

Bitمی توانند اجرا شوند . 
AMD با معرفی پردازنده های  Athlon64   برای مصرف کنندگان راه حلی فراهم کرده است کـه

 .می توانند نیازهای کنونی و آینده محاسباتی خود را بر طرف کنند
Athlon 64   ــری از ــره گی ــا به ــوژی  ب  و hyper Transport و Cool & Quietتکنول

Integrated Memory Controller        کـار کـردن بـا نـرم افزارهـای چنـد رسـانه ای (Multi 
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Media)         939 و   754این پردازنـده رای دو سـوکت        . را به یک کار لذت بخش تبدیل نموده است 
ـ 939طراحی شده است که پردازنده های با سوکت   Dualری از تکنولـوژی   دارای قابلیت بهره ب

Channelنیز می باشند . 
AMD Athlon 64 Processor Performance Benchmark
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 AMD Opteronمروری بر پردازنده ی 
 

 را انجـام دهـد و نیـز معـرف           bit-32 و   bit-64به طور همزمان پـردازش      این پردازنده قادر است     
 را بـا بـاال      bit-32 باشد ، این پردازنده به نحوی طراحی شده است کـه بتوانـد               AMD64ساختار  

 را نیـز میسـر سـاخته    bit-64 بـه  bit-32ترین کیفیت اجرا کند در ضمن اینکه انتقال پـردازش از         
است ، این پردازنده تکامل یافته یک گام مثبت در جهـت سـازگاری،عملکرد،حمایت از سـرمایه و                  

 :است  در سه سری تولید شده AMD Opteronپردازنده .کاهش هزینه خرید پردازنده میشود
( 1 way ) 100 سری ، ( 2-1 way ) 200 سری ، ( 8-1 way ) 800  

  AMD Opteronمزایای پردازنده 
 

این پردازنده دارای ساختار پیشرفته ای می باشد که موجب بوجود آوردن عملکـرد بـاال در برنامـه                   
در .ر می سازد   را میس  Bit-64 به   Bit-32های آینده و نیز انتقال راحت و آسان از سیستم پردازش            

 بـه  AMD Opteron.این ساختار جدید نیازهای محاسباتی امرئزی و آینده برطـرف شـده اسـت   
نحوی طراحی شده است که مشکالت موجود در شغلهای مختلف را برای امروز و آینده بر طـرف                  

 .سازد
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 مزیت مشخصه
 می دهد که برنامه ها و سيسـتم         به کاربران اجازه    به صورت همزمانbit , 32-bit-64توانایی پردازش 

 را بر اساس تشـخيص      bit-32و  / یا bit-64عاملهای  
خود استفاده کنند بـدون اینکـه از عملکـرد کاسـته            

 شود
 Hyperقابليــت حمایــت از ســه ارتبــاط همبســته  

Transport    ــزان ــه مي ــد ب ــای بان ــود آوردن پهن  و بوج
19.2GB/secبه ازای هر پردازنده  

 مناسب برای نياز های I/Oند  بوجود آوردن پهنای با   
 (bit-64) و آینده (bit-32)نرم افزارهای امروز 

256 Terabytesموجب بوجود آوردن عملکـرد فـوق العـاده ای بـرای              فضای آدرس دهی حافظه
برنامه هایی که مقادیر زیـادی اطالعـات در حافظـه          

 ثبت ميکنند می شود
باعث می شوند که اطالعـات را بصـورتهای یـک تـا             
هشت طرفه پردازش شوند در عين اینکه از همـان          
 ساختار سخت افزار و نرم افزار استفاده می شود

موجــب بوجــود آوردن حــداکثر انعطــاف پــذیری در     
 مـی گـردد و موجـب سـودآوری بيشــتر     ITسـاختار  
 می شود

بــا اســتفاده از کنتــرل کننــده حافظــه ادغــام شــده  
 SMP Serverباعث کاهش تاخير در سيستم هـای  

 ی گرددم

محاسبه با سـرعت بـاال را امکـان پـذیر مـی کنـد و                
 عملکرد را بيشتر می کند

 
AMD Opteron Processor with Direct Connect Architecture Performance
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  AMD64تکنولوژی 
 

 می باشد که قادر است با برنامه های قـدیمی           bit-64 یک ساختار ساده و قوی       AMD64ساختار  
 را bit-64 شـود و آدرس پـذیری   موجب افـزایش تعـداد رجیسـتر هـا مـی        . کار کند  x86بازمانده  

 می گردد در ضمن اینکه      bit-64به این طریق موجب افزایش عملکرد برنامه های         .افزایش می دهد  
 بدون اینکه تغییری در آنها بوجود آورد سازگار است          bit-32با برنامه ها و سیستم عاملهای قدیمی        

هایی که مقادیر زیادی حافظه نیاز  توسط برنامه bit x86-64ضرورت برای ساختار .و کار می کند
 بوجـود   CAD های با عملکرد باال و مراکز مـدیریت اطالعـات و ابزارهـای               Serverدارند ، نظیر    
 .امده است
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  Hyper Transportتکنولوژی 
 

 می باشد جایگزینی و بهبود سیستمها با        chip-to-chipاین فناوری یک روش جدید اتصال جامع        
 گرفتـه شـده در کـامپیوتر هـای شخصـی و      (Multi Level Buses)درگاه هـای چنـد سـطحی    

Serverدر حالی که موجب سازگاری نرم افزارها با فناوری های . ها می گرددPCI I/O   نیـز مـی 
 12.8GB/sec موجب می شود کـه پهنـای بانـد بـه میـزان      Hyper Transportفن آوری .گردد

 را بوجود   (Point-to-Point)باطهای یک طرفه    افزایش یابد و به این طریق می توان به راحتی ارت          
 .آورد

  DDRحافظه 
 

پیشگامان صنعت کامپیوتر خواهان افزایش پهنای باند حافظه می با شـند در ضـمن اینکـه خواهـان                   
 بـه خواسـته هـای آنهـا توجـه کـرد و بـا معرفـی چیـپ            AMD.قیمت و هزینه مناسب نیز هستند     

AMD-760رفی حافظه  که با مع 2000 در نیمه دوم سالDDR    نیز همزمان شده بـود بـه طـور 
 را امکان پذیر ساخت ، ایـن طرلحـی تکامـل یافتـه باعـث      SDRAM PC-133طبیعی انتقال از 

 .گردید که محیط های امروزی با هزینه تولید کمتری بوجود بیایند

  QuantiSpeedتکنولوژی 
 

ای موجود در صـنعت کـامپیوتر       این فن آوری موجب افزایش عملکرد با استفاده از آخرین روش ه           
بـه پردازنـده اجـازه مـی دهـد کـه       QuantiSpeed .می باشد و به نیاز های کاربر پاسخ می دهـد 
 از دیگر خصوصیات این فن .دستورات بیشتری را در یک زمان انجام دهد

 
آوری عبارت است از تقویت ساختار کلی ، که به سیستم اجازه می دهـد برنامـه هـای بیشـتری را                      

 .ع تر اجرا کند ، در نهایت کاربران از محاسبه آسان و بی درد سر لذت خواهند بردسری

 !AMD 3DNow     تکنولوژی 
 

  Multi و توانـایی هـای برتـر    (3D)این فن آوری باعث بوجـود آمـدن کیفیـت عـالی گرافیـک      
Media                     تصـاویر   می شود ، برنامه هایی که از این فن آوری بهره می جوینـد عبارتنـد از ویـرایش

 پردازش صوتی به صـورت   DVD ، اجرای برنامه های      MP3دیجیتالی ، برنامه های فشرده سازی       
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فــن آوری . و برنامــه هــای فنــی و علمــی کــه داده هــای زیــادی دارنــد       (DSP)دیجیتــال 
AMD3DNow! مورد حمایت و تأیید Microsoft و نرم افزار های x86نیز قرار گرفته است . 

 

 !AMDPowerNowتکنولوژی 
 

مـی گـردد و     Notebookاین فن آوری موجب بوجود آوردن مدیریت جدیدی در مصرف بـرق  
اولـین  .راه حل مناسبی برای افزایش طول عمر باطری و کاهش حرارت ایجاد شده به شمار می آیـد    

فن آوری در صنعت کامپیوتر می باشد که قادر است به صورت فعال و پویا قادر اتسـت سـرعت و                     
به علت دارا بودن حالتهای مختلـف ایـن         .ده را بر اساس نیاز محاسباتی آن مدیریت کند        ولتاژ پردازن 

امکان به کاربر داده می شود که بر اساس عملکرد یا طول عمر بـاطری بـر اسـاس اولویـت حالـت                       
که این حالتها عبارتند از حالت عملکرد باال ، حالت صرفه جویی در مصرف              .مناسب را انتخاب کند   

 .لت اوتوماتیکباطری و حا
 

  با x86 بیتی 32ترکیب کارایی در معماری نسل هشتم پردازنده های 
  .x86-64 بیتی 64قدرت در معماری پردازنده های  توانایی و

 
 رهنمـای مجموعـه ی کـاملی از ریـز           Hammer با نام    AMDنسل هشتم معماری پردازنده های      

ادینی در نسل بعـدی معمـاری سیسـتمهای         معماری پیشرفته ای است که سرانجام تغییر وضعیت بنی        
نتیجه فقط یک پرش  نسل در کارایی پردازنده ها نیست بلکـه قابلیـت شـگرف                 . می دهد  x86پایه  

 بیتـی   32این ریزمعماری یک پشتیبان محلی برای نرم افزار         .تغییر سبک در کارایی یک سیستم است      
x86             بیتـی    64  و همچنین اولین پشتیبان آینـده بـرای معمـاری x86-64  ایـن ترکیبـات از     . اسـت

 . یک نسل هشتم کامل می سازدHammerمعماری 
 

 x86-64معماری 
 

 این اجازه را بـه نـرم افزارهـای کـاربردیی کـه در حـال                 AMD بیتی در محصوالت     64استراتژی  
 بیتی استفاده می شـوند را مـی دهـد کـه بـدون هـیچ مشـکلی توسـط                     32حاضر در پردازنده های     

 بیتی تولیـد شـده مـی        32بیتی اجرا شوند یعنی آن سیستم عاملی که با تکنولوژی            64پردازنده های   
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یــک  Hammerریزمعمــاری . بیتــی کــار کنــد64توانــد بــه راحتــی تحــت نظــر پردازنــده هــای 
که پشتیبان محلی برای نـرم       x86-64برای معماری   اجرا   پشتیبانی   با انعطاف پذیر    بهبودساز و مسیر
این کار با رفتار رو راستی انجام شده است به خاطر اینکه ریـز   .بود را فراهم می کند     x86-32افزار  

 بیـت   64 از قبل فکر داده های کلیدی و مسـیرهای آدرسـی کـه دارای پهنـای                  Hammerمعماری  
 بیتی که شکل خواهد گرفت و یک فضـای آدرس فیزیکـی             48هستند و یک فضای آدرس مجازی       

داشتن فشار کمـی روی سـایز مـرده ی     به منظور x86-64انی معماری پشتیب. بیتی را کرده است  40
Hammer          بهبودهای بعـدی در هسـته ی       . و نه بر روی سبک فرکانس پردازنده طراحی شده است

سیستمهای با کارایی باال که     . بیت تسریع خواهد یافت    64 بیت و    32اصلی پردازنده در مورد کاربرد      
 32 در میان پردازنده های با قابلیت باالی          استفاده می کنند   AMD بیتی   64از توانایی پردازنده های     

 .بیتی که تا کنون ساخته شده اند قرارگرفته اند

  AMDنگاهی اجمالی بر ریزمعماری نسل هشتم پردازنده های 
 

 یین کـارا  ی ارائه بـاالتر   یعنی یدن به هدف اصل   ی به منظور رس   Hammer ی پردازنده   یطرح معمار 
د یـ ن هـدف برسـد با     یـ نکه بـه ا   ی ا ی برا . شده است  ینه ساز ید به یک نسل جد  یوان   به عن  یبه مشتر 

د یـ ن با یکل ساعت را داشـت و همچنـ       ی هر س  یز معمار ی ر ییان کارا ی بر هم زدن توازن در م      ییتوانا
 .ر در سبک فرکانس مورد استفاده در پردازنده آن را دگرگون ساختییق تغیاز طربتوان 
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  .Hammer ی معمارزیاگرام ریبالك د : ١شكل

 
 
 

ـ یی تـوان بـه وجـود تغ       یمـ ) 1شـکل   (ن مثـال واضـح      یـ با تامـل در ا      پردازنـده   Pipeline در   یرات
Hammer    ی با توجه بـه شـکل ظـاهر        . برد ی اش پ   نسبت به نسل قبلی Pipeline    ی مثـل واکشـ 

 کـدر هـا بـه همزمـان         ی دسـتورالعمل از د    Packing کد آن و بعد از آن        یدستورالعمل و منطق د   
د طبقات لولـه    یر با یین تغ یبر طبق ا   .می بر ی م ی پ ی از تکنولوژ  ی بزرگتر ی به درجه    یی اجرا یازهاس
جـه داشـتن دو     یف شوند که نت   ی باال  از نظر سبک دوباره تعر       ی با درجه    ی به منظور حفظ فرکانس    ها

 12 ن محصـول  یآخـر در   . نسل هفتم خواهد بود    یز معمار یسه با ر  ی در مقا  ی اضاف یطبقه از لوله ها   
ز یـ ر . وجـود دارد floating point طبقه بـا عملکـرد   17 و Integer با عملکرد Pipelineطبقه 
 . آمده است1 ذکر شده در شکل یمعمار
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 SDRAM  و DDR DRAM یتفاوت حافظه ها
 

  1DDR DRAM یحافظه ها
 

 از  حتما با نام آن آشـنا هسـتید و        . است DDRتکنولوژی دیگری که پا بر عرصه ی رقابت گذاشت          
می دانیم امروزه اکثر فروشنده هـای  .آن به عنوان یک نوع حافظه ی جدید و پر سرعت یاد می کنید  

PCاز این نوع حافظه استفاده می کنند . 
 انجـام خواهـد     Clockمی دانیم که برای همزمان کردن ابزار منطقی ، انتقال داده بـا آمـدن لبـه ی                   

 DDR. تغییـر کنـد یـا بـرعکس    1 بـه  0ن از یک پالس ساعت زمانی موثر اسـت کـه مقـدار آ   .شد

DRAM       ها از هر دو حالت Clock              یعنی لبه ی باال رونـده و لبـه ی پـایین رونـده بـرای انجـام 
عملیات استفاده می کنند یعنی بدون اضافه کردن فرکانس ساعت می تواننـد بـا اسـتفاده از هـر دو                     

 تغییر کنـد سـرعت را       0 به   1ور از    و همینط  1 به   0 از   Clockحالت تغییر ساعت یعنی هنگامی که       
 Gforce در غالـب کـارت گرافیـک    NVIDIA ها توسط شرکت DDRاولین بار .دو برابر کنند

256 3D   به کار گرفته شد هنوز بـه عنـوان Main Memory     اسـتفاده نمـی شـدند و از سـوی 
اخیر افتاد و    هیچ پشتیبانی انجام نشد و در پذیرش آن به عنوان یک تکنولوژی برتر ت              Intelشرکت  

 2000در سـال    . به عنوان یک ورشکسـته تلقـی شـود         1999این باعث شد که این محصول در سال         
 را برای سوکتهای مینبورد خـودش تعریـف کنـد و ایـن موفقیـت                DDR توانست   AMDشرکت  

 را به عنـوان یـک حافظـه ی پـر            DDR محسوب می شد و توانست       AMDبزرگی برای کمپانی    
 از سـاخت    Intelدر آن زمـان کمپـانی        . خودش بـه بـازار عرضـه کنـد         سرعت روی مادربوردهای  

 و همچنـین یـک نـوع حافظـه گـران      SDRAM PC133 با همان حافظه 3پردازنده های پنتیوم 
 شادان بود و نمی دانست که رقیب بزرگی برای محصوالتش پیدا شـده              RDRRAMقیمت با نام    

 .است
ایـن ارزش توسـط     .عت انتقال داده شان می کنند       معموال ما را متوجه سر      DDRچیپهای حافظه ی    

یـک  :  به صورت سرعت انتقال دوبله بـر آورد شـد بـه عنـوان مثـال                  BUSدوبرابر کردن سرعت    
DDR266     مگا هرتزی می تواند عملیات فرستادن و دریافت کردن را دو بـار              133 با یک گذرگاه 

مگـاهرتزی اسـت    133ذرگاه   که با گ   DDR266مثال یک   .در هر چرخه ی پالس ساعت انجام دهد       
ــد  ــی توان ــک    266م ــور ی ــد و همینط ــته باش ــه داش ــر ثانی ــال داده در ه ــون انتق  DDR200 میلی

                                                 
1 Double Data Rate DRAM 
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(100MHz)   میلیون انتقـال در هـر ثانیـه داشـته باشـد و همینطـور                 200می تواند DDR333    بـا 
166MHz Bus     333 قادر بـه انتقـال داده بـا سـرعتMT/s   اسـت وهمینطـور DDR400  بـا 
200MHz Bus  400 قادر به انتقال داده با سـرعتMT/s(million transfer per second) 

 . است
 : شان در جدول زیر آمده استSDRAM ها با معادل DDRانواع مختلفی از 

 
 

BandwidthDDR Memory ChipDDR Version of …DDR Memory module
1600 MBpsDDR 200 PC 100 SDRAM PC 1600
2100 MBpsDDR 266 PC 133 SDRAM PC 2100
2700 MBpsDDR 333 ------------------ PC 2700
3200 MBpsDDR 400 ------------------ PC 3200

MBps :ميليون بيت در هر ثانيه 

 

  SDRAM یحافظه ها
 

 هایی که ساخته می شود کامال از نظر طرز کار بـا انـواع دیگـر حافظـه هـا                     SDRAMاین اواخر   
 هـا  PCو از این واقعیت بهره می گیرد که نحوه دسترسی به حافظه توسط بسـیاری از           تفاوت دارد   

است و به منظور واکشی تمـام بیتهـا بـه طـور پشـت سـرهم در        (Sequential)به صورت متوالی    
 یک شمارنده ی پی در پی کـه درون          SDRAMتوسط  .سریع ترین حالت ممکن طراحی شده اند      

د بخش رکن آدرس با سرعت باالیی افزایش یابد کـه ایـن              قراردارد باعث می شو    SDRAMخود  
عمل به طور قابل توجهی به افزایش سرعت در بازیابی اطالعاتی که به طور ترتیبـی خوانـده شـده                    

یک کنترلر حافظه برای بلوک حافظه ، مکان و ظرفیت را که مورد نیـاز آن اسـت                  .اند کمک می کند   
بیتها را ذخیره می کند البتـه بـا سـرعتی معـادل         SDRAMفراهم می کند و همین طور یک چیپ         

 Clock که این سرعت حاصل استفاده از یـک          CPUسرعت برداشتن همان بیتها از حافظه توسط        
 . استCPU Clockبرای همزمانی چیپ حافظه با 

 (asynchronous) ها که امتیاز آنها را نسبت به حافظه هـای غیرهمزمـان           SDRAMاین ویژگی   
آن است که آنها قادر به تحویل ترتیبی داده ها از چیپ به خارج با سـرعتی بیشـتر                  افزایش می دهد    

زمانی که صفی پشت سر هم از بیتها برای خروج از چیپ ایجـاد مـی شـود                  . هستند 100MHzاز  
 زیر توضـیحات بـاال کامـل        2شکل  با دیدن   . خارج شوند  10nsتمام طول صف می تواند در مدت        

 :می شود
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 اگرام ارتباط آنترلر با حافظهید : ٢ شكل

 

 انجام دهیم در می یابیم کـه از نظـر           SDRAM و   DDRپس از تفاسیر فوق اگر مقایسه ای برای         
ورژن بـاالتر و      ها هستند فقـط بـا      SDRAM ها همان    DDRساختار داخلی هیچ فرقی ندارند و       

 DDR DRAMابر که مالک هر خریدار داشتن سرعت باال تر است بنابراین باید از بر سرعتی دو
 . ها ساخته شده استDDRبوردی که برای رها استفاده کند البته با ماد

  DDR DRAMمدارات مجتمع مربوط به کنترلر حافظه 
 

 یی کـارا  یره  تها در بهـ   ین محـدود  ی از بزرگتر  یکیشرفته شده است    ی پردازنده پ  یز معمار ی ر ییتوانا
 کـه   ی پردازنـده زمـان    ی از حافظـه بـه هسـته         ی باند کاف  یل پهنا یستم به تحو  ی س یقادر بودن معمار  

ن تنگنا را   یم ا ی به طور مستق   Hammer یز معمار یر .ابدی ی کاهش م  یم بازگشتن ی به آن تا   یدسترس
 ی دسترسـ  البراه بوجـود آوردن انقـ     .  کنـد    ی م ی کردن کنتلر حافظه به پردازنده آدرس ده       یکیبا  

ن موضـوع بـه طـور قابـل         یـ ج ا ی نتـا  . است x86 یه  ی پا یک پردازنده   ی در   یداشتن به حافظه اصل   
ک کاهش رکـود مربـوط اسـت را         یم به پردازنده در     ی باند موجود را که به طور مستق       ی پهنا یتوجه
 . دهدیش میافزا
ت یـ  ب128 یی با توانـا DDR DRAM ی کانال دو واحدیک کنترلر برای Hammer یز معماریر
 کنترلـر   . کند ی م یبانیپشت است   Hammer یز معمار یاگرام ر ی که در مورد د    3س طبق شکل    ینترفیا

 PC2700 DDR و PC2100 و PC1600 ی حافظـه هـا  یبانیه بـه منظـور پشـت   یـ در حالت اول
 یفاده مـ  ت اسـ  (Unbuffered) حافظه   یا ب یستر شده   ی رج ی ها DIMM خواهد شد که از      یطراح
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 توسـط حافظـه   5.3GB/s مـثال   ی بالقوه ا  یی باند موجود قادر است توانا     یقالها به پهنا  ن انت ی ا .کنند
PC2700به پردازنده ببخشد . 

 
 Hammer یز معماریاگرام ریفانكشنال د: ٣ شكل

  

  مورد استفاده در سرورهاOpteron پر قدرت به نام یمحصول
 

 Opteron کـرد کـه      یا معرف یدنش را به    ی نسل هشتم از پردازنده ها     AMD شرکت   2003در سال   
سـتم  ی را اجـرا کنـد و بـا س     یتـ ی ب 64 ی توانست دستورالعملها  ی بود که م   یتی ب 64 ین پردازنده   یاول

 . کار کندیتی ب64عامل 
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 یز معماری از نظر رOpteron و Xeon خانواده یشباهت ها
 

ودند تا بتوانند نـرم      ب x86 ی خواهان استفاده از معمار    Xeon و   Opteron یهر دو نوع پردازنده     
 ی و معمـار   یسـ ین آن دو در سـطح برنامـه نو        ی کننـد بنـابرا    یبانی موجـود را پشـت     یتی ب 64 یافزارها

 .شرفت کردندی پیکسانی
 

 یتی ب32عملکرد 
 
 تواننـد  یت پهنا دارند و مـ ی ب32 است که ی با اهداف عموم   یی ثباتها ی دارا یتی ب 32 یک پردازنده   ی

 ی را مطالعـه مـ     یتـ ی ب 32 ی پردازنده ها  ی معمار یوقت. ت کنند یام فعال ح انج ی صح یر داده ها  یدر مس 
ت از آدرس حافظـه     ی ب 32 فقط   ی نگه دار  ییم که آن توانا   یخوری برم یزی بحث بر انگ   یم به نکته    یکن
 ی معمـار .می کنی از حافظه را آدرس ده4GBم ی توانین مقدار فقط میک ثبات است که ما با ا   یر  د

x86 مم قـادر اسـت     ی بـه طـور مـاکز      یعنـ ی دارد   یتـ ی ب 36 یحافظه را با فضـا     ی آدرس ده  یی توانا
64GB    2ت  ین قابل ی کند که به ا    یده  از حافظه را آدرسPAE ت یـ  قابل یند که استفاده از ا    ی گو ی م

 و Xeon یم خـانواده  ی باشـ ی اضـاف یستم عامل و نرم افزار است تا قادر بـه آدرس دهـ           یاز به س  ین
Opteron  توانند با استفاده از ی کنند و م  یه م ت استفاد ین قابل ی از ا PAE  ت را یـ  ب36 ی به انـدازه
 . کنندیآدرس ده

 یتی ب64عملکرد 
 

ک یـ  ی داده ها  را در ط      ی دست کار  یی و ثباتها توانا   یاضی ر ی با کمک واحد منطق    یتی ب 64 یمعمار
ن یو همچنـ   کننـد    یره مـ  یـ  حافظه را ذخ   ینکه ثباتها آدرس ها   یمرحله از پردازش را دارد به خاطر ا       

 بـه مقـدار   ی دسترسـ  یی توانا یتی ب 64 یم گرفت که معمار   یجه خواه ین نت ی هستند از ا   یتی ب 64ثباتها  
ـ  یـ  دارد و ایتـ ی ب 32 ی نسبت به پردازنـده هـا  یشتری بیحافظه   در محاسـبات  ین کـاربرد فراوان
 . داردیاضی ریده یچی و علوم پیاعشار

 
 

                                                 
2 Physical Addressing extensions 
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  (Pipeline)یپالین گزیده ای بر چگونگی فرکانس پالس ساعت و پا
 

پایپالین در پردازنده به مانند یک خط تولیدی در یک کارخانه است مثال به منظور اجرای یـک کـد                    
برنامه ، کل کاری که باید انجام شود به چند طبقه کوچکتر تقسیم می شـود کـه هـر طبقـه قسـمت                      

وچکتر و اجـرای    کوچکی از کل کار است بله حقیقت این است که تقسیم یک کار به چنـد کـار کـ                   
هریک از آنها باعث مشغول کردن بیش از اندازه پردازنده یا همان کارخانه می شود و باعـث تلـف                    

 .شدن وقت زیادی در محاسبات کوچک می شود
اینکه پردازنده برای اجرای هـر طبقـه بـه چـه میـزان فعالیـت و زمـان احتیـاج دارد حـائز اهمیـت            

 را در هر پالس ساعت انجام دهد اگر پردازنده هر کار را به              پردازنده می تواند اجرای هر طبقه     .است
 و به زمان کمتری برای اجـرای هـر          طبقات بیشتری تقسیم کند باعث کاهش حجم طبقات می شود         
بنـابراین هـر طبقـه بـا     .  توجه کنیـد 4طبقه نیاز دارد ولی باز تعداد طبقات زیاد خواهد بود به شکل   

 به پردازنده اجازه می دهـد تـا از فرکـانس سـاعت بیشـتری                سرعت اجرا خواهد شد که این مزیت      
 این بدان معنی نیست که تعداد کارها و طبقات شده بلکه بـه معنـی افـزایش فرکـانس                    .استفاده کند 

 .ساعت است و بیشتر این مد نظر ماست
 

 
ر طبقـه  افزایش تعداد طبقات به منظور اجرای یک کار باعث کـاهش زمـان الزم بـرای اجـرای هـ      :  ۴ شکل 
 .است

 
 

ساختمان اصلی پایپالین در یک کامپیوتر شامل چهار مرحله می شود که این مراحل برای اجرای 
 : اجرا می شونددستور به طور مکرریک 
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 واکشی دستور العمل بعدی با استفاده از آدرسی که در پروگرام کانتر ذخیره شده -1
اضـافه کـردن یـک بـه محتـوای          ذخیره آن دستورالعمل در ثبات دستور و دیکد آن سـپس             -2

 پروگرام کانتر

 اجرای دستورالعملی که در ثبات دستور ذخیره شده -3

 نوشتن نتایج اجرای دستور در ثبات مقصد توسط واحد اجرایی -4
 
عمومــا معمــاری پردازنــده هــا پــایپالین را بــه 
بخشهایی تقسیم می کند که مراحل اصلی زیـر         

 :را انجام می دهند
Front-endزپردازنــده، موتــور  بــرای یــک ری

  5در شـکل     اجرایی، و واحد کنـاره گیـری کـه        
 . مشاهده  می کنید

Front  دستور العمل را واکشی و به بخشهای 
دسـتورات دیکـد شـده      . کوچکتر دیکد می کند   

ــه ی اجرایــی   ــه یکــی از واحــدهای ســه گان ب
 Load/Store و   Integer( فرستاده می شوند  

 سـرانجام  .تا اجرا شوند ) Floating pointو 
ــی شــود    ــتاده م ــار فرس ــه کن دســتور العمــل ب

(Retire)          و نتایج در ثبات مقصد نوشـته مـی 
 .شوند

 
 

  طبقه ی اصلی از پایپالین۴شماتيک  : ۵ شکل
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 )TLB) Translational Lookaside Buffersسیستم 
 

 : در جدول زیر مشاهده می شودHammer برای ریز معماری TLBسیستم 
 

 Size  Set Associativity  Size Differential from 
Seventh-Generation 

L1 Instruction TLB 40-entry1  Fully associative  +16 entries  
L1 Data TLB 40-entry1  Fully associative  None  
L2 Instruction TLB 512-entry  4-way  + 256 entries (2X)  
L2 Data TLB 512-entry  4-way  + 256 entries (2X)  

11.32 4K page entries and 8 2M/4M page entries  
 

 با سایز ورودی بزرگ و با زمان بازیابی کاهش یافته طبق مقایسه TLBبنابراین به منظور داشتن 
 به ما اجازه ی پردازش به صورت  Hammer ، ریز معماری AMDهای انجام شده با نسل قبلی 

Multiple Process را می دهد البته بدون مداخله ی SW.  
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