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  واحد پردازشگر مركزي
نيـز  ) Processor(كـه گـاهي اوقـات آن را پردازنـده      CPU )central processing unit(يـك  

نمايـد و اطالعـات    ها تفسير مـي  باشند كه فرامين را در رايانه هاي رقمي مي نامند ؛ يكي از اجزاء رايانه مي
اي قابل برنامـه ريـزي شـدن را در     يهواحدها ي مركزي پرداش ويژگي پا. دهد  را مورد پردازش قرار مي

اوليـه ؛امكانـات    ٴهـا در حافظـه   تـرين اجـزاء رايانـه    كننـد ؛ و يكـي از مهـم    هاي رقمي را فـراهم مـي   رايانه
باشــد كــه معمــوالً بــه عنــوان  مركــزي مــداري يكپارچــه مــي ٴيــك پردازنــده.خروجــي هســتند /ورودي

  .روند  عموالً براي ريزپردازندها به كار ميها مCPUامروزه عبارت . شود  ريزپردازنده شناخته مي
خـاص از ماشـين را معرفـي     ٴيـك رده ) مركـزي  ٴواحـد پردازنـده  (»central process unit«عبـارت  

تواند بـه راحتـي بـه بسـياري از      اين عبارت گسترده مي.هاي رايانه را اجرا كند  تواند برنامه كند كه مي مي
بـه هـر حـال ؛ايـن عبـارت و شـروع       . بودنـد تعمـيم داد    "CPU"ت هايي كه بسيار قبل تر از عبار رايانه

طراحـي و پيـاده سـازي    ,شـكل  . رايـج شـد   ۱۹۶۰استفاده از آن در صنعت رايانه حـداقل از اوايـل سـال    
است ولي عملگرهاي بنيادي آن همچنان به همان شكل بـاقي   ها نسبت به طراحي اوليه تغيير كرده پرازنده

  .است  مانده
اسـت ؛داراي   تر كه معموالً يـك نـوع رايانـه     ي اوليه كه به عنوان يك بخش از چيزي بزرگها پردازنده

ها ،كاري گران قيمت براي  در هر صورت اين روش طراحي سفارشي پردازنده. طراحي سفارشي بودند 
را  يك بخش خاص، به مقدار زيادي راه توليد را به تعداد زياد كه براي اهداف زيادي قابل استفاده بـود 

و  transistor mainframesايـــن استانداردســـازي رونـــد عمـــومي را در عصـــر .فـــراهم كـــرد 
minicomputer     گسسته و شتابدار كـردن تعمـيم مـدارات مجتمـع)IC(   را شـروع كـرد .IC   امكـان

امكـان  ) در حد ميليمتر(ها و ساختن آنها در مقياس كوچك  افزايش پيچيدگي ها براي طراحي پردازنده
ها حضور ايـن تجهيـزات رقمـي     هر دو فرآيند كوچك سازي و استاندارد سازي پردازنده. ازدس پذير مي

هـاي   ريزپردازنـده .در زندگي مدرن گسترش داد و آن را به فراتر از يك دستگاه خاص مانند رايانه بـرد  
  .هاي كودكان وجود دارند  هاي همراه و حتي اسباب بازي جديد در هر چيزي چون خودروها تا تلفن

  تاريخچه
هاي مثل  هاي امروزي شباهت داشت ؛ كامپوتر پيش از ظهور اولين ماشين كه به پردازنده

اين . مجبور بودند براي اينكه كارهاي مختلفي را انجام دهند دوباره سيم كشي كنند ) ENIAC(انياك
اجراي چند برنامه را پيدا شد تا زمانيكه توانايي  ثابت اطالق مي ٴها اغلب به رايانه هايي، با برنامه ماشين
تعريف شد ؛ اولين ) رايانه ٴبرنامه(نرم افزار ٴاز زماني براي ابزار اجرا كننده "CPU"عبارت . كردند

  .در رايانه بود ٴذخيره شده ٴها اطالق شد همراه ظهور اولين برنامه به آن "CPU"ابزارهاي كه كه عبارت 


