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  أسرار تقنیات المعالجات الحديثة
  

تلك ھي العقول التي تشغل جھازك .. أم سیركس … دورون … آثلون … سیلیرون … بنتیوم 
ولكن ما ھو الفرق الذي یمیز كل منھا عن اآلخر ؟ وما ھو اختالفھا عن المعالجات األخرى … 

ھذا ما سنعرفھ خالل السطور القادمة … حمولة ؟ التي تشغل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة منھا والم
 .

من الصعب المقارنة بین الشرائح اإللكترونیة المتوافقة مع عائلة المعالجات التي أنتجتھا شركة إنتل 
Intel 8086 CPU  فقد تعددت أنواعھا في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى وتتفاوت

المزایا والتصمیم والسرعة والخصائص واستھالك الطاقة ، ولكن ثمة مفاھیم یجب أن  جمیعھا فى
  .. نتعرف علیھا 

  ؟ وما ھي مكوناتھا ؟  Central Processing Unitفي البدایة ما ھي وحدة المعالجة المركزیة 

وحدة المعالجة المركزیة ھي عبارة عن دائرة متكاملة مصممة على شریحة صغیرة من مادة 
السلیكون وتماثل فى حجمھا طابع البرید وتتكون ھذه الوحدة من مالیین الترانزستوررات الصغیرة 



الحجم وتتصل فیما بینھا بأسالك دقیقة للغایة من األلمونیوم وكانت أول وحدة معالجة ھي التي 
ترانزستور أما أحدث  ٢.٣٠٠وتحتوي على ) ٤٠٠٤وحدة الـ ( ١٩٧١أنتجتھا شركة إنتل عام 

تنقسم وحدة المعالجة المركزیة . ملیون ترانزستور  ٢٧.١فیحتوى على ) IIIإنتل بنتیوم (الج مع
  : عادة إلى سبعة أقسام ھي 

ووحدة متابعة تنفیذ األوامر ) Arithmetic Logic Unit(وحدة التحكم ووحدة المنطق الریاضي 
 Cacheاكرة الفوریة ووحدة فك التشفیر ووحدة ما قبل المعلومات ووحدة كود الناقل والذ

Memory  والتي تنقسم عادة بین تخرین األوامر وتخزین المعلومات والبیانات .  

والذاكرة الفوریة ھي جزء صغیر جدًا من ذاكرة أكبر بالغة السرعة وتوجد فى وحدة المعالجة 
لیھا المركزیة أو بالقرب الشدید منھا ، ویمكن لھذه الذاكرة تخزین أحدث البرامج التي دخل ع

المستخدم وذلك كمرجع سریع وسھل لمراجعة تنفیذ األوامر وعندما تتلقى وحدة المعالجة المركزیة 
أمر إحضار بیانات أو تنفیذ أمر ما فإنھا تقوم دائمًا بمراجعة الذاكرة لمعرفة ھل المھمة أو األمر 

انات المطلوبة من المطلوب تنفیذه موجود فیھا أم ال ، وإذا لم تكن كذلك فالبد من إحضار البی
  . الذاكرة الرئیسیة وھو ما یستغرق وقتًا أبطأ قلیًال 

ورغم أن ھذه الشرائح تختلف فیما بینھا فى أكثر من جانب لكنھا جمیعًا تتوافق مع وحدة المعالجة 
حیث طورت انتل ھذه الشریحة وأدخلت في عام ) Intel x98(المركزیة التي أنتجتھا شركة أنتل 

الذي یعتبر  bit ١٦ CPU ٨٠٥٨٦اخترعت انتل المعالج  ١٩٨٢وفى عام  ٨٠٨٦شریحة  ١٩٧٨
وبعد ذلك ظھرت معالجات . أول معالج یستطیع تشغیل كل البرامج التي كان المعالج السابق یشغلھا 

وغیرھا من المعالجات الرائدة التي تستطیع  ٨٠٤٨٦وبنتیوم ) Bit ٣٢( ٨٠٣٨٦أسرع منھا معالج 
توافق  –ت تعمل على المعالج القدیم وھذا األسلوب من التوافق مع القدیم تشغیل أي برامج كان

  . المعالج الجدید لتشغیل إصدارات البرامج السابقة التي كانت تعمل على المعالج القدیم 

من  Cyrix IIIوكذلك معالجات ) X 36(مع وحدة المعالجة المركزیة  AMDتتوافق معالجات 
الویندوز وبرامجھا المتعددة باستخدام أي منھا ولكن كفاءة التشغیل  ویمكن تشغیل VIAإنتاج شركة 

ستختلف من معالج آلخر حسب الدعم الداخلي لألوامر اإلضافیة وحسب الوسیلة التي سیتم بھا فك 
  . شفرة أوامر معالجات انتل 

  !! كلما كان أفضل … كلما كان أصغر * 

میكرو وھذا الرقم یشیر  ٠.١٨استخدام تقنیة الـ صنعت أغلب وحدات المعالجة المركزیة الحالیة ب
أصغر من ) میكرو ١.١١أي (إلى المسافة بین المكونات القریبة على سطح الشریحة وھذه المسافة 

  . مرة  ٥٠٠سمك شعرة رأس اإلنسان بمقدار 

ا وھذه التقنیات المتناھیة فى الصغر تسمح بوضع عدد أكبر من الترانزستورات فى نفس المنطقة كم
تساعد على إمكانیة وضع تصمیمات أعقد للشریحة اإللكترونیة أو أحجام صغیرة من وحدات 

وھذا یعنى أن المعالج یمكن أن یحتوى على أكثر من وحدة تحكم مثبتة على نفس . التحكم المركزیة 
ما شریحة السلیكون ، وھو ما یعنى قدرة أكبر وتكالیف أقل وأرباحًا أكثر للشركة المنتجة ، وعند

تقل المسافة بین الترانزستورات یقل استھالك الطاقة أیضًا ، وھذه من األخبار السارة وخاصة للذین 
حیث تزید ) النوت بوك والالبتوب(یعانون من سرعة نضوب الطاقة في أجھزة الكمبیوتر المحمولة 

داء بسرعات المسافة الدقیقة بین وحدات الترانزستور من قدرة وحدة المعالجة المركزیة على أل
  . عالیة جدًا 



وبعد ھذه المقدمة النظریة الطویلة ننتقل اآلن إلى الحدیث عن أنواع المعالجات التي تتنافس بضراوة 
  : على اعتالء عرش المعالجات وھى 

  . ومعالج سبلیرون وكالھما من إنتاج انتل  IIIمعالج بنتیوم ) ١

  . AMDمعالج أثلون ودورون وكالھما من إنتاج شركة ) ٢

  . VIAوھو من إنتاج شركة  Cyrix IIIمعالج ) ٣

  . ھذه ھي األسماء الرسمیة 

  :  IIIمعالج بنتیوم ) ١

میجاھرتز األحدث فى سلسة المعالجات التي طورتھا انتل وقد ظھرت ) III 450(یعد معالج بنتیوم 
، وكانت  ١٩٩٥أما عائلة معالجات انتل الشھیرة فقد بدأت بمعالج بنتیوم برو عام  ١٩٩٩عام 

میكرو  ٠.٢٥میجاھرتز تصنع باستخدام تقنیة الـ  ٦٠٠و  ٤٥٠المعالجات التي تتراوح سرعتھا بین 
الجدید أما المعالجات التي تزید سرعاتھا على  IIIوتستخدم التصمیم الذي اشتھر بھ معالج بنتیوم 

رغم وجود معالجین میكرو وتصمیم معالج سیلیرون ، و ٠.١٨میجاھرتز فتستخدم تقنیة الـ  ٦٠٠
میكرو ولھذا یكتب علیھ  ٠.١٨من إنتاج انتل بنفس السرعة لكن أحدھما یتمیز بأنھ صنع بتقنیة 

  . الذي یعني قدرة أكبر على التشغیل  Eحرف

، وفى  إلى وحدة جیجاھرتز ٦٦٧المتوافرة في األسواق من  IIIوتتراوح سرعات معالجات بنتیوم 
جیجاھرتز ولن یمر وقت طویل قبل  ١.١٣٣بسرعة  IIIغضون أیام قلیلة سیصدر معالج بنتیوم 

جیجاھرتز ، وشرعت  ١.٤٠٠جیجاھرتز و  ١.٣٠٠بسرعة تتراوح بین  ٤ظھور معالج بنتیوم 
میكرو رغم أنھ غیر  ٠.١٣شركة انتل بالفعل فى بناء معمل لتصنیع الشرائح اإللكترونیة بتقنیة الـ 

معروف حالیًا إذا كانت ھذه التقنیة ستستخدم فقط لوحدات المعالجة المركزیة الجدیدة أم إلطالة حیاة 
  ) . Athion(مقابل المنافسة الحادة التي یواجھھا من قبل معالج أثلون  IIIبنتیوم 

  : معالج انتل سبلیرون ) ٢

 ٢٦٦و  ٣٠٠بسرعة  ١٩٩٨أعلنت شركة انتل عن معالج سبلیرون ألول مرة فى بدایة عام 
ولكنھا خفضت مساحة ذاكرة الكاش المستوى  IIمیجاھرتز وربما تكون قد استخدمت تقنیة بنتیوم 

الثاني لخفض التكالیف وقد أثر ذلك على األداء كثیرًا لدرجة أن الشركة قامت بتطویر معالج جدید 
ة الكاش المستوى كیلة بایت من ذاكر ١٣٨بعد ذلك بعدة أشھر ویحتوى على  Mendocinoاسمھ 
  . الثاني 

 ٥٣٣میكرو وتصل سرعتھ إلى  ٠.٢٥تقنیة  Celerons Mendocinoویستخدم معالج 
میحاھرتز وأكثر فتستخدم نفس التقنیة  ٥٣٣میجاھرتز أما المعالجات األسرع والتي تعمل بسرعة 

قل البیانات ورغم ذلك فھناك اختالفات بالنسبة لذاكرة الكاش ونا) میكرو ٠.١٨(معالج سیلیرون 
والذي ) میجاھرتز ٥٣٣الذي سنناقشھ فیما بعد وستالحظ أن معالج سیلیرون  FSB(األساسي 

میجاھرتز  ٨٠٠ویتوافر باألسواق معالجات سیلیرون بسرعة  Aیستخدم أحدث تقنیة علیة حرف
میجاھرتز فى األسواق فى  ٨٠٠ومن المتوقع أن تتواجد المعالجات التي تعمل بسرعة تصل إلى 

  . دایة السنة الجدیدة ب

  :  AMDمن إنتاج  Athlonمعالج ) ٣



ألول مرة في أغسطس من العام الماضي أعلن عن نفسھ بقوة حیث  Athlonعندما ظھر معالج 
میجاھرتز وأثبت أنھ قادر على منافسة انتل ، وقد استخدمت النماذج األولى  ٦٠٠تصل سرعتھ إلى 

میكرو فى بدایة شھر  ٠.١٨معالجات الحدیثة فتستخدم تقنیة میكرو أما ال ٠.٢٥من المعالجات تقنیة 
بتقنیة جدیدة ودقة متناھیة في الصغر تضاھى  Athlonمعالج  AMDیونیو من ھذا العام أنتجت 

  . ابتكارات انتل والدقة التي تتمتع بھا معالجاتھا 

إلى  ٧٠٠ا بین میكرو ویتوافر باألسواق بسرعات تتفاوت م ٠٠.١٨تقنیة  Athlonیستخدم معالج 
بمعنى أن كل معالج یزید على المعالج اآلخر (میجاھرتز  ٥٠میجاھرتز بزیادات قدرھا  ١٠٠٠
ویتوقع الخبراء أن تستمر المنافسة ) . میجاھرتز ١٠٠٠میجاھرتز بحد أقصى للسرعة  ٥٠بمقدار 

زیة الجدیدة عن إدخال المعالجة المرك AMDوفى العام القادم ستعلن . مع معالجات انتل طویًال 
  . ٦٤ bitإلى  X86التى ستحول نوع وحدات التحكم التقلیدیة من 

  :  AMDمن شركة  Duronمعالج ) ٤

في یونیو من ھذا العام ، ویستخدم ھذا المعالج دقة تصل إلى  Duronعن معالج  AMDأعلنت 
 میجاھرتز ویبشر ھذا ٧٥٠و  ٧٠٠و  ٦٥٠و  ٦٠٠میكرو ویتوافر باألسواق بسرعات  ٠.١٨

 IIIومعالج بنتیوم  Celeronالمعالج بدور كبیر في المستقبل بكفاءتھ التي تتوسط بین كفاءة معالج 
ومن المؤكد  Celeronوسعره المعقول المناسب لمستوى السوق وحتى اآلن تفوق سرعتھ معالج 

  . ستظل رائدة كذلك لفترة طویلة  AMDأن شركة 

  :  VIAمن  Cyrix IIIمعالج ) ٥

الذي أقیم فى  Computexفى المعرض السنوي  Cyrix IIIعن معالجتھا  VIAأعلنت شركة 
 Nationalمن شركة  Cyrixمعالج  VIAتایوان فى شھر یونیو الماضي ، اشترت شركة 

Semiconductor  في یونیو من العام الماضي ثم امتلكت بعد ذلك شركة مركز تصمیم
لھذا المعالج فإن  IPT Winchipى ورغم استخدام أسم تجارى قو.  Centaurالمعالجات 

  .  IPT Winchipتصمیمھ ینتمي إلى نفس فئة التصمیمات الموجودة فى 

 ٥٠٠میكرو ویتوافر فى األسواق بسرعات تصل إلى  ٠.١٨دقة تصل إلى  Cyrixیستخدم معالج 
میجاھرتز وأكثر  ٧٣٣میجاھرتز وسیدعم اإلصدار الجدید من ھذا المعالج سرعة  ٦٠٠و  ٥٣٣و 
میكرو ومن المتوقع أن یتم إنتاج  ٠.١٥ویستخدم دقة تصل إلى  Samuel 2یطلق علیھ اسم و

میجاھرتز قیل نھایة ھذا العام وسیتبعھ بعد فترة قلیلة أول معالج  ٨٠٠بسرعة  Cyrix IIIمعالج 
Cyrix  بسرعة واحد جیجاھرتز .  

  األحجام وفراغات اإلدخال * 

ملیون ترنزستور وحجم یصل إلى  ٢٧من  Celeronلج ومعا IIIیتكون كل من معالج بنتیوم 
ملیمتر مربع  ١٢٠إلى  Athlonمیلیمترات مربع بینما یصل حجم شریحة معالج  ١٠٦حوالي 

ملیمترًا مربعًا أما معالج  ١٠٠إلى  Duronملیون ترنزستور ویصل حجم معالج  ٣٧ویتكون من 
VIA Cyrix III ح التي یمكنك تثبیتھا على سطح الرقاقة فیصل حجم الشریحة كلما زاد عدد الشرائ

تحتل  IIIاإللكترونیة أثناء التصنیع وكل مكون من مكونات الشریحة اإللكترونیة وفى معالج بنتیوم 
  . ذاكرة الكاش حوالي ثلث مساحة الشریحة 

وقد تكون شریحة المعالج نفسھا أصغر من طابع البرید ولذا یجب تسلیمھا فى معدات أكبر حتى 
  . استخدام نقاطھا اإللكترونیة الدقیقة یمكن 



معالج یتم تركیبھ في الفراغات : ومعالجات الوقت الحالي تثبت في جھاز الكمبیوتر بأحد شكلین 
  . المربعة وآخر یتم تركیبھ فى خانات خاصة في اللوحة األم 

دام تفاعل ویسمح ذلك لشركة انتل باستخ IIبتصنیع كارتریدج لمعالج بنتیوم  Intelقامت شركة 
أسرع بین وحدة المعالجة المركزیة وشرائح المستوى الثاني الخارجیة ثم إدخال ھذه المجموعة 

 IIبالكامل فى كارتردج صغیر سمیك وھذا األسلوب من التغلیف والتعبئة موجود في كل بنتیوم 
 وتستخدم شركة IIIاألصلي ومازال مستخدمًا لكل سرعات معالج بنتیوم  Celeronومعالج 
AMD  كارتردج مشابھ فى التصمیم لوحدة تشغیل معالجAthlon .  

  الدعم الثنائي وحدة المعالجة المركزیة * 

مواصفات وحدة المعالجة المركزیة الثنائیة ولكن عملیًا تدعمھا  IIIنظریًا تدعم كل معالجات بنتیوم 
فقط ویستثنى من ذلك  معالجات بنتیوم التي تحمل إقرار انتل الرسمي بصالحیتھا للدعم الثنائي

فھو ال یدعم مواصفات وحدة المعالجة  Celeronبعض المعالجات األولى وبالنسبة لمعالج 
 Duronفھو یدعم مواصفات وحدة التشغیل الثنائیة ومعالج  Athlonالمركزیة الثنائیة أما معالج 

غیر مصنف من المعالجات التي تدعم ثنائیة وحدة التشغیل الرئیسیة ولكن ربما یكون ذلك فى 
  . شیئًا عن دعمھ لھذه الثنائیة أبدًا  Cyrixالمستقبل ولم تذكر الشركة المنتجة لمعالج 

   Front-Side busناقل البیانات األمامي * 

المعالجة المركزیة ومجموعة الشرائح یتولى الناقل مھمة تحویل كل البیانات من وإلى وحدة 
  . األخرى والذاكرة في حاالت كثیرة 

ولناقل البیانات األساسي تأثیر كبیر على أداء الجھاز كلھ فھو الذي یحدد سرعة دخول وخروج 
المعلومات واألوامر من وإلى وحدة المعالجة المركزیة وعند تصنیف سرعة البیانات نجد أن 

 Cyrixومعالج  IIIمیجاھرتز ثم معالج بنتیوم  ٦٦الذي یعمل بسرعة  Celeronأبطئھم ھو معالج 
III  فیستخدم ناقل  ٤میجاھرتز أما معالج انتل بنتیوم  ١٣٣أو  ١٠٠وكل منھما یعمل إما بسرعة

  . میجاھرتز  ٤٠٠بیانات أمامیًا بسرعة 

 Digitalالذب أنشأتھ شركة  EV6على بروتوكول ناقل  AMDوفى حركة ذكیة حصلت شركة 
میجاھرتز لكنھ یقوم  ١٠٠وتمتلكھ شركة كومباك حالیًا ، ورغم أن ھذا المعالج یعمل بسرعة 

بتحویل البیانات على الحواف الصاعدة والھابطة فى كل نبضة من نبضات الساعة الزمنیة الداخلیة 
ة میجاھرتز بین وحد ٢٠٠في الشریحة اإللكترونیة ویصل إلى معدل تحویل بیانات یقدر ب 

المعالجة المركزیة ومجموعات الشرائح اإللكترونیة األخرى ، وھذا الناقل مستخدم في معالج 
Athlon  وكذلك فى معالجDuron  رغم انخفاض سعره .  

   Cacheذاكرة الكاش الفوریة * 

تضم أغلب المعالجات المستوى األول والثاني من ذاكرة الكاش الفوریة باإلضافة إلى ذاكرة النظام 
اسیة وعندما تبحث وحدة المعالجة المركزیة عن البیانات فھي تبحث أوًال فى ذاكرة المستوى األس

وبعد ذلك تقوم بفحص الذاكرة الرئیسیة ومن الواضح أنھ . األول ثم تتصفح ذاكرة المستوى الثاني 
تبر وتع. كلما زادت سرعة حصول وحدة المعالجة المركزیة على البیانات كلما زادت كفاءة أدائھا

المساحة الخالیة في الذاكرة الفوریة محدودة للغایة إلى حد یسمح بتخزین البیانات التي تستخدم 
  . بكثرة فقط ، حیث أن المستوى األول من ذاكرة الكاش مقسم بین البیانات واألوامر 



لك ویتم تركیب ذاكرة الكاش المستوى األول في شریحة واحدة المعالجة المركزیة ذاتھا ونتیجة لذ
فھي تعمل بنفس سرعة وحدة المعالجة المركزیة وبالنسبة لذاكرة الكاش المستوى الثاني فھي أكبر 

في المساحة وقدیمُا كانت تستخدم من خالل ناقل النظام الذي یتسم بالبطء إلى حد ما ومع إنتاج 
اني وھو یعمل ابتكرت شركة انتل ناقًال أفضل الستخدام ذاكرة الكاش المستوى الث IIمعالج بنتیوم 

كلھا فى ھذا التصمیم  IIIبسرعة تصل إلى نصف سرعة المعالج ذاتھ وتشترك معالجات بنتیوم 
كیلو بایت فى ذاكرة المستوى الول وسرعة بنصف الحد األقصى من  ٣٢بسرعة قصوى تصل الى 

  . بت  ٦٤خالل ناقل 

كیلوبایت ومستوى  ٣٢بمستوى أول من ذاكرة الكاش ویصل حجمھ إلى  Celeronیتمیز معالج 
كیلوبایت وكالھما مثبت على وحدة المعالجة المركزیة وبھذا یعمل  ١٢٨ثان من الذاكرة یصل إلى 

قامت انتل بتركیب ذاكرة  IIIوفى معالج بنتیوم . كالھما بنفس سرعة وحدة المعالجة المركزیة 
 ٥١٢سعتھا من  الكاش من المستوى الثاني على نفس شریحة وحدة المعالجة المركزیة وخفضت

وكانت .  IIIوبنتیوم  Celeronكیلوبایت أي ما یساوى أربعة أضعاف معالج  ١٢٨كیلوبایت إلى 
كیلوبایت وفي  ٥١٢األجیال األولى من ھذا المعالج تحتوى على مستوى ثان من الذاكرة یصل إلى 

معالج بعض الحاالت كانت تعمل بسرعة تصل إلى ثلث سرعة وحدة المعالجة المركزیة أما 
Athlon  كیلوبایت وتعمل بكامل سرعتھا  ٢٦٥الحدیث فیتمیز بذاكرة فوریة مستوى ثان تصل إلى
  . القصوى 

كیلوبایت أما المستوى  ١٢٨فیتباھى بمستوى أول من الذاكرة الفوریة یصل إلى  Duronأما معالج 
حة وبالنسبة لمعالج كیلوبایت وكالھما على نفس الشری ٦٤الثاني من الذاكرة فال یحتوى سوى على 

Cyrix  كیلوبایت أما الخطأ الفادح فى ھذا المعالج فھو  ١٢٨ففیھ مستوى أول من الذاكرة یساوى
سیحتوى على  Samuel 2بأن المعالج  VIAعدم وجود مستوى ثان للذاكرة ووعدت شركة 

  . مستوى ثان من الذاكرة 

من المستوى األول والثاني للذاكرة والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد ھو طالما أن كال 
فلماذا ال یتم لصقھا وتوحیدھما فى شریحة  Cpuیعمالن بكامل سرعتھما فى اغلب وحدات الـ 

واحدة ظ واإلجابة ھي أنھ بانفصالھما یمكن لكل من الذاكرتین أن نظم وتعالج البیانات بشكل مستقل 
یؤدى إلى األداء األفضل ورغم أن كال من حیث یعتقد مصممو الشرائح والرقائق اإللكترونیة أنھ س

كیلوبایت مقارنة  ١٢٨یفخران بمستوى أول من الذاكرة یصل إلى  VIAوشركة  AMDشركة 
كیلوبایت لكن شركة انتل ترى أنھ كلما  ٣٢بالمستوى األول للذاكرة فى معالج بنتیوم والذي یساوى 
بحث وفي حالة تخزین أوامر كثیرة ستكون زاد حجم الذاكرة زاد الوقت الذي تستغرقھ الذاكرة في ال

كیلوبایت  ٣٢فال یریان أي معنى فى ذاكرة تساوى  VIAو  AMDسرعة االستجابة بطیئة أما 
رغم تقدم عملیات التصنیع الدقیقة والوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والدقة فى العصر الحالي 

 .  

  األوامر الخارجیة * 

ومن  X86أغلب وحدات التشغیل الرئیسیة التي تستخدم مع األوامر الخارجیة متوافقة وحدات 
والتي  MMXالجدیر بالمالحظة إضافة انتل القیمة من أوامر الوسائط المتعددة الجدیدة التى تسمى 

أما اآلن فھي موجودة فى كل بنتیوم ووحدة تشغیل  MH566 MMXظھرت ألول مرة في بنتیوم 
 .  

ویقوم مصمموا ! ٣D Now  مترًا تسمى ٢١بإضافة مجموعتھا من حوالى  AMDعت شركة سار
البرامج ومطوروھا باستغالل ھذه األوامر الخارجیة لزیادة سرعة التشغیل فى حالة وجود وحدة 

والیوم كل نظام تشغیل وكل برنامج ناھیك عن  ٣D NOWأو  MMXتشغیل مناسبة سواء كانت 



إشارات ونداءات الى ھذه األوامر الخارجیة لتحسن أداء الصوت  كروت الجرافیك بإرسال
  . والصورة 

ویصل عددھا  Seeأضافت انتل مجموعة جدیدة من األوامر الجدیدة تعرف بأسم  IIIوفى بنتیوم 
أمرًا وتعمل ھذه األوامر الجدیدة على تسریع قدرة التعرف على الصوت وسرعة عرض  ٧٠الى 

فیفخر باحتوائھ على  ٤والبرامج المجسمة، أما بنتیوم ) لقطات الفیدیو(ة الوسائط السمعیة والبصری
  . SSEوأوامر  MMXأمرًا جدیدًا باالضافة الى أوامر  ١٤٤

والتي  Enbanced 3D Nowمجموعة أوامر  Duronومعالج  Athlonیدعم كل من معالج
ویدعم معالج  MMXمر أمرًا جدیدًا على األوامر الموجودة باإلضافة إلى تدعیم أوا ٢٤تضیف 

Cyrix III  كال من األوامرMMX  ٣وأوامرD Now .  

  التوفیر فى استھالك الطاقة * 

من الممكن توفیر الطاقة المستھلكة عن طریق تخفیض سرعة وحدة التشغیل ولكن ھذا سیؤثر 
الفولتات قد بالطبع على كفاءة اآلداء ، وألن الطاقة تتناسب مع مربع الفولتات لكن التوفیر فى مقدار 

  . یؤدى إلى توفیر استھالك الطاقة 

وفى نفس الوقت % ٤فى انتل أن یؤدى الى خفض استھالك بنسبة  Speed Stelpویمكن لتقنیة 
من أداء وحدة التشغیل ، ویمكنھا أن تخفض من استھالك الطاقة أثناء تشغیل % ٨٠االحتفاظ بـ 

 Mobileمتوفرة في معالج  Speed Stepتقنیة البرامج التى ال تحتاج إلى إعادة تشغیل الجھاز و
MH266 Pentium III  میجاھرتز وتخفض  ٧٥٠و  ٧٠٠و  ٦٥٠و  ٦٠٠والذى یعمل بسرعة

فولت وقي مجال توفیر االستھالك  ١.٣٥فولت إلى  ١.٦من استھالك الطاقة فى ھذا المعالج من 
میجاھرتز ومن  ٥٥٠الى  ٧٠٠میجاھرتز ومن  ٦٠٠میجاھرتز إلى  ٧٥٠تنخفض السرعة من 

  . میجاھرتز  ٥٠٠الى  ٦٠٠و  ٦٥٠

لألجھزة المحمولة ، وبخالف ذلك یتشابھ  Celeronفى معالج  Speet Setpلم تدخل انتل تقنیة 
  . لألجھزة المحمولة فى كثیر من النواحى  IIIھذا المعالج الرخیص الثمن مع لنتیوم 

وھى  Power Nowلوقت والتى تسمى فقد أعلنت مؤخرًا عن تقنیتھا لتوفیر ا AMDأما شركة 
وكالھما مصنع بتقنیة  Mobile K6-IIIوالمعالج  Mobile K6-2tمتوافرة فى كل من المعالج 

 Speed Stepنفس المفھوم الذى تستخدمھ تقنیة ! Power Nowمیكرو تستخدم تقنیة  ٠.١٨
  . فولت حسب احتیاجات المعالج  ٢و  ١.٤ألنھا تخفض الفولتات 

  معالجات الكمبیوتر المحمول * 

وات  ٢٩إنتاج انتل یستھلك حوالى  Celeronتستھلك المعالجات قدرًا كبیرًا من الطاقة فمعالج 
وات وتستھلك األنواع الجدیدة من معالجات انتل  ٢٨وكان أول جیل من ھذا المعالج یستھلك حوالى 

  . وات  ١٨حوالى 

بالشراھة الكبیرة فى الطاقة فھى تستھلك  Duron, Athlonبالمقارنة بما سبق تتمیز معالجات 
 Cyrix IIIحوالى ضعف ما تیتھلكھ معالجات انتل تحت نفس الظروف القصوى ، أما معالج 

وات فى اقصى مدى للتشغیل وھو ما یعنى أنھ سینجح نجاحًا كبیرًا إذا استغلت  ١٠فیستھلك حوالى 
  . ھذه الخاصیة فى اجھزة الكمبیوتر المحمولة 

  وأسرع ... أسرع * 



وھكذا نجد العدید من الفروق بین التصمیمات والمعالجات المتنافسة ولكن ال یعنى بالضرورة وجود 
  . فروق ضخمة فى كفاءة االداء والتشغیل 

وشھد سوق لمعالجات تغییرات ضخمة خاصة فى ظھور معالج اثلون الذى یھدد عرش انتل 
  . سرع واألكثر قوة وینافسھا على صدارة سوق المعالجات األ

ال یمثل الفارق فى كفاءة األداء عامًال كبیرًا فى تحدید الفائز فى ھذه المنافسة فالسعر یمثل عامال 
كبیرا كذلك بالنسبة للعدید من الناس ویحدد فى كثیر من الحاالت المنتصر فى المعركة وتعد 

ة لكثیر من الناس الذین من األخبار السار Celeronالذى ینافس معالج  Duronعروض معالج 
یرغبون فى تحقیق اكفأ باسعار اقل والمساحة التى ستشھد منافسة مشتعلة ھى ساحة المعالجات 

  .والتى تزداد فى السرعة أكثر وأكثر  Microprocessorsالدقیقة 


