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       10فصل 

عمل می  RISCو   CISCچگونه پردازنده های 

 کنند
 Intelدر اکثر تاريخچه های کامپيوترهای شخصی،شکل عمده ريزپردازنده 

crop  اولين پردازنده در يک . بوده استIBM pc  ،8088 Intel بود .

که پس از آن ادامه داشت در رسته  Intelتوليدات ريز پردازنده های 

80X86  همه نمونه . بود  80286,8086, 80386 , 80486بودند که شامل

بود ، اما در عملکردش در يکی  8088ها نسخه های دقيق تر از نسخه اصلی 

عملکرد سريعتر يا بررسی  –از دو روش زير به خوبی عمل می کرد 

 4.7يا   4.7MHzدر  8088بعنوان مثال ، نسخه . همزمان اطالعات بيشتر 

با همان سرعت   80486ميليون موج بسامد در ثانيه و برخی چيپ های 

133MHz بيت داده را در يک زمان  8قابليت بررسی   8088. عمل می کنند

 .بيت را  بصورت داخلی بررسی می کند 32  80486داشت ، و
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بر مبنای  80486در نسخه  Intelاما علی رغم تغييرات ، پردازنده های 

، برای محاسبه مجموعه ساختارهای پيچيده  CISCيک فلسفه طراحی با نام 

فرمان هايی را استفاده می کند که بسياری  از ساختار های  CISC. بودند 

 .  کوچک  را برای اجرا در عملکرد های تنها ترکيب می کند 

 
که داده ها را کنار گذاشته و  CISCاين جمله معنی گسترده ای دارد به روش 

داده و کد ها را به بخش های کوچکتر تقسيم می کند به صورت مقايسه ای ، 

طراحی يک تابع بيشتر شبيه چاقوی جراحی عمل می کند ، قطعات کوچکتر 
محاسبه مجموعه  scalpel،و حساس تر داده ها و کد ها را برش می دهد 

در پردازنده هايی  RISCطرح های ( . RISC)ساختار کاهنده ناميده می شود 

،  pc، پردازنده منبع قدرت  Alpha  ،IBM  RISC6000جديد تر همچون 

پردازنده های پنتيوم ناميده نمی شود ،  RISCچيپ های   Intelو اگر چه 

 .هستند که کد را اجرا می کند  RISCاين چيپ ها معموال دارای کيفيت 
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RISC  يک طرح با پيچيدگی کمتر است که چندين ساختار ساده تر را برای اجرای

که يک دستور بزرگ،  CISCدستور قابل مقايسه  در زمانی کمتر از يک پردازنده 

از نظر فيزيکی می توانند کوچکتر از  RISCچيپ های . وپيچيده  را اجرا می کند 

و چون که اين چيپ ها ترانزيستورهای معدود تری را . باشند  CISCچيپ های 

.  بطور کلی برای توليد ارزان تر بوده و کمتر مستعد گرم شدن هستند. استفاده می کنند

طراحی { گرو}آينده پردازنده ها در { مبنی بر اينکه}پيش بينی های زيادی وجود داشت 
RISC  اما به دو دليل جنبش . درست است{ پيش بينی}است ، و اين که احتماال اين

وجود نداشته است ، مهمترين دليل حفظ همسان سازی با  RISCعمده ای به سمت 

تعداد گسترده ای ازکاربرد های نرم افزاری است که جهت کار با پردازنده های قبلی 
Intel CISC  برنامه نويسی شد دليل دوم اين است که در واقع شما مزيت کاملی از

را دريافت نکرده ايد  مگر اينکه شما سيستم و برنامه های اجرايی را  RISCساختار 

 RISCاستفاده کنيد که بصورت ويژه نوشته شده اند وبرای تفسير فوايد عملکرد های 

 .جمع آوری شده باشند 

است { اول مرغ به وجود آمده يا تخم مرغ}اين يک موقعيت کالسيک مرغ و تخم مرغ  
را بعنوان روشی از طرح ريزی  RISCبرخی سازندگان کامپيوتر پردازنده های . 

 .خود در راستای هدايت به سمت مرز تکنولوژی پيشنهاد می کنند 
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اجرا می  CISCرا با کپی کردن پردازنده  CISCآنها فقط برنامه های قديمی 

در همين راستا ، خالقان نرم . را خنثی می کند  RISCکنند ، که مزيت های 

، هنگامی که  RISCافزار برای تبديل  برنامه هايشان به نسخه های تأليفی 

 .ندارند ، بی ميل اند RISCهايی بر پايه pcافراد زيادی که 

اين روند را تغيير داده است افراد حساس ممکن است  pentiumاما چيپ 

اين يک مطالعه سود مند . درستی است يا خير  pentium RISCبگويند که آيا 

است  اين چيپ کاربرد های قديمی و سيستم های عملکردی  را اجرا می کند ، 

در همزمان فوايد سرعت  برای نوشتن برنامه به ويژه برای ظرفيت های پايين 
pentium  اظهار نظر می کند. 

 
، شما می توانيد بيش از  NTو با يک سيستم عملکردی پيشرفته همچون ويندوز 

در کامپيوتر اعمال کنيد تا قدرت پردازش دو  pentiumيک ريز پردازنده 

 .برابر  شود
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   RISCو   CISCریز پردازنده های 
 

طرح يک حافظه ريز پردازنده فقط خواندنی مجموعه بزرگی از فرمان هاست که  1.

شامل چندين ريز فرمان است که بايد برای عملکرد منفرد همچون ضرب دو عدد با 

 .حرکت يکسری متن به موقعيت ديگری در حافظه اجرا شود

هنگامی که سيستم عملکردی يا نرم افزار کاربردی نيازمند پردازنده برای اجرای يک 

برنامه پردازنده نام دستور را در طول اطالعات ديگر که مورد نياز است . وظيفه بود 
 .دو عدد برای ضرب  RAMارسال می کند همچون وضعيت هايی در 

 
همه يک اندازه نيستند ، ريز پردازنده ها فرمان را  CISCچون که فرمان های  2.

برای تعيين کيفيت های بايت های بسياری از اتاق های پردازش فرمان که مورد نياز 

.  می باشد ،آزمايش ميکند وسپس مجموعه ها آن را در حافظه داخلی جای می دهند 

همچنين چندين روش متفاوت فرمان قابليت بارگذاری وذخيره سازی را دارد ، و 

پردازنده بايد روش صحيح را برای بار گذاری و ذخيره هر يک از فرمان ها تعيين 

 .هر دوی اين وظايف اوليه زمان اجرا را به تأخير می اندازند. کند 
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ريز پردازنده دستور مورد تقاضا را با نرم افزاری به يک واحد تبديلی ارسال می  3.

کند ، که فرمان های پيچيده را به ميکرو کد ، يکسری ساختارهای کوچکتر که توسط 

نانو پردازنده ها اجرا می شوند که شبيه يک پردازنده درون پردازنده ديگر است 

 .ترجمه می کند 

 
چون که يکی از ساختار ها ممکن است به نتايج ساختار ديگر وابسته باشد ،  4.

کليه ساختار های ديگر روی هم . ساختارها عين هم در همان زمان اجرا می شود 

 .انباشته می شوند تا ساختار جديد کامل شود 

 
نانو پردازنده ها هر يک از ساختار های ميکرو کد را از طريق مدار بندی اجرا  5.

می کنند که پيچيده است زيرا ساختارهای ممکن است نياز به عبور از طريق چندين 

حرکت از طريق . مرحله متفاوت باشند بيش از آنکه همه آنها بطور کامل اجرا شوند
نوعا نيازمند  CISCپردازنده های . مدار های پيچيده نيازمند زمان بيشتری است 

در يک مورد . ساعت برای اجرای يک ساختار منفرد هستند ( دور)چهار تا ده چرخه 
دور ساعت برای اجرای عملکرد  43ممکن است بيش از  80386گسترده ، يک 

 .رياضياتی منفرد صرف شود 
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 محاسبه فشرده مجموعه دستوری 
 

که شامل چندين ساختار تو يک  RISCکارکرد های فرمان در يک پردازنده  1.

نرم . ، مجزا است که فقط يک برنامه منفرد را اجرا می کند ساخته می شود 

افزار کاربردی ، که بايد به  صورت ويژه برا ی يک پردازنده رفع خطای 

موجود انجام دهد ، وظيفه مخابره به پردازنده را اجرا می کند ، که ترکيبی از 

 .  فرمان های کوچکتر خود برای اجرا جهت تکميل عملکرد گسترده تر است 

 

   
هم اندازه اند ، وفقط يک روش وجود دارد که آنها  RISCکليه فرمان های  2.

عالوه بر همه اين ها ، از زمانی که هر . بتوانند بار گذاری و ذخيره شود 
ز به مرحله RISCدستور قوی از ميکرو کد های قبلی باشد ، پردازنده های 

اضافی عبور ساختارهايی که از طريق واحد رمز کد برای ترجمه فرمان های 

 .پيچيده در ميکرو کد های ساده تر دريافت می کنند ، ندارد
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، برنامه ترجمه تعيين  RISCدر طول تأليف نرم افزار به ويژه برای يک چيپ  3.

چون که اين دستور ها ، . می کند که دستور ها به نتايج ديگر دستورها وابسته نيست 
 10در ديگر دستور ها معطل نمی شوند ، پردازنده ميتواند بطور همزمان بيش از 

 .دستور بصورت موازی اجرا کند 

 

 
به دستور های ساده تر رسيدگی می کند ، مدار بندی نيز  RISCچون که پردازنده  4.

از طريق ترانزيستور های معدودی به مدار  RISCدستورات . ميتواند ساده ادامه يابد 

نتيجه اين . های کوتاه تر می روند ، بنابر اين دستورات سريع تر اجرا می شوند 
در هر   cpuمعموال فقط نياز به يک دوره ساعت  RISCاست که پردازنده های 

تعداد چرخه ها بايد يک عمل کرد کامل را تکميل کند که به تعداد . ساختار دارند 

اما ، برای يک . دستورات کوچک که آن عملکرد را ايجاد ميکند بستگی دارد 
را تفسير و اجرا کند که بسيار  RISCعملکرد قابل مقايسه ، زمان بايد ساختارهای 

 CISCکمتر از زمان مورد نياز برای بار گذاری ورمز گشايی يک فرمان پيچيده 

 .است و سپس هر يک از اين فرمان ها را اجرا می کند 
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