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 Hyper-Threading تکنولوژی 

است که به بهبود سرعت پردازش کامپیوتر شما  CPU مربوط به  یهای ژگیویکی از  Hyper-threading تکنولوژی
 .کندبسیار کمک می 

 .کندی ممربوط به کار محاسباتی را اجرا  یهابرنامه در رایانه شما اساسًا  (CPU) واحد پردازش مرکزی
 .Hyper-threating مختلف و تکنولوژی یهاهسته از قبیل   ییهای ژگیوهای مدرن دارای   CPU اما

 .کنندی ماستفاده  CPU شخصی حتی از چندین یهاانه یرابعضی از 

 .نیست طورنیاه کارایی کافی بود اما دیگر سرعت کالک پردازنده برای مقایس سابقاً 
CPU   تکنولوژی تی باقابلبا چندین هسته و یا Hyper-threading بهتری از یک مراتببه ، ممکن است عملکرد 
CPU   با همان سرعت داشته باشد که دارای تکنولوژی یاهسته تک Hyper-threading نیست. 

 .نیز داشته باشند تربزرگ یک مزیت  توانندی م  CPU شخصی با چندین یهاانه یرا
انجام   زمانهم چندین فرآیند را  ترراحت شخصی بتوانند  یها انه یراکه  اندشدهیطراح یاگونه به  های ژگیوهمه این 

 .دهند
 یهای بازقدرتمند مانند رمزگذارهای ویدیویی و  یهابرنامه یا تحت تقاضای   زمانهم هنگام چند کار  شماراعملکرد 

 .دهدی م مدرن افزایش 
 .و آنچه ممکن است برای شما مهم باشد بپردازیم های ژگیوبنابراین، اجازه دهید نگاهی به هریک از این 

 چیست؟  Hyper-Threading تکنولوژی 

 .شخصی بود یهاانه یرااولین تالش اینتل برای محاسبه موازی برای   Hyper-threading تکنولوژی
 آغاز شد ۲۰۰۲در سال  Pentium 4 HT دسک تاپ با یهاپردازنده این مورد در 

Pentium 4 آن زمان تنها یک هسته پردازنده واحد داشت در. 
 .انجام دهد زمانک یفقط یک کار را در  تواندی مبنابراین واقعًا 

 .است Multi Tasking رسیدها تغییر کند به نظر می  Task کافی بین سرعتبه  توانستی م حتی اگر 
 .سعی در جبران کمبود سرعت آن داشت  Hyper-threading تکنولوژی

 کهیدرحالکند عمل می عاملستمیسدو هسته منطقی برای  عنوانبه Hyper-Threading با استفاده از تکنولوژی  ی ا هستهتکیک پردازنده فیزیکی 
 .است ی ا هسته تک  CPU هنوز یک

 .بنابراین مانند یک تقلب کوچک است
 .دو هسته مشاهده کند صورتبه را  یاهسته تک برای هر پردازنده  عاملستم یس که ی درحال
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 .فقط یک مجموعه از منابع اجرایی واحد برای هر هسته دارد درواقع CPU افزارسخت 
 .بیشتری نسبت به واقعیت دارد یهاهسته  کندی موانمود    CPUحالت در این 

 .کندی ماز منطق خاص خود برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه استفاده  که ی درحال
 .دو پردازنده ببیند صورتبه شود تا هر هسته واقعی پردازنده را فریب داده می  عاملستم یس گریدعبارتبه 

تا منابع اجرای فیزیکی را با یکدیگر به  دهدی ممنطقی اجازه  CPU به دو هسته   Hyper-threading تکنولوژی
 .اشتراک بگذارند

 .در برخی از موارد سرعت را افزایش دهد تواندی مکه این کار 
 .منابع اجرای خود را به آن قرض دهد تواندی م مجازی دیگر  CPUو منتظر بماند،  شدهمتوقفمجازی  CPU اگر یک

 .به پیشرفت سیستم شما کمک کنند توانندی م Hyper-threading یفّناور
 .دهدافزایش نمی  شمارااضافی واقعی سرعت  یهاهسته داشتن  اندازهبه  وجه چ یهبه اما 

 .شودی میک مزیت محسوب   Hyper-threading تکنولوژیخوشبختانه، 
 .دارای چند هسته هستند طورنیهم  و Hyper-threading های امروزی دارای تکنولوژیپردازنده که ی درحال

شما  عاملستم یسچهار هسته در  عنوانبه  Hyper-threading شما با تکنولوژی یاهسته در این حالت پردازنده دو 
 .شودی م ظاهر 

 .شودی م هشت هسته ظاهر  عنوانبه  Hyper-threading یفّناورشما با  یاهسته چهار  CPU طورن یمه

 .اضافی نیست ی هاهستهاین تکنولوژی جایگزینی برای 

 یاهسته دو   CPU از یک ترعیسربسیار بهتر و   Hyper-threading با استفاده از تکنولوژی یاهسته دو   CPU اما یک
 .Hyper-threading  بدون تکنولوژی

 چندگانه   ی ها هسته 

افزایش   یریگچشم  طوربه عملکرد آن را  میداری م خود را کوچک نگه  CPU که ی درحالکند تا این تکنولوژی کمک می 
 .دهدمی 

 .واردشدهبه آن  CPU وجود دارد که یک CPU سوختفقط نیاز به یک 
 .را نیاز دارند افزارهاسخت به پاور، فن و سایر  هرکداممختلف که  CPU سوکت ۴نه 
برقرار کنند زیرا همه روی یک تراشه قرار  ارتباطتوانند با سرعت بیشتری می  هاهسته کمتری نیاز دارد زیرا  ریتأخ

 .دارند
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 .دهدانجام می  یخوببه ویندوز این کار را  Task Manager کنید که در شکل زیر مشاهده می 
 .است Hyper-Threading با تکنولوژی یاهسته  CPU 4 نید که این سیستم دارای یکبیمی  نجایادر 

 .پردازنده واقعی را نشان دهد ۸شود که باعث می 

 
 Hyper-Threading با تکنولوژی CPU از Task Manager نتایج

 CPU چند 

 .یک پردازنده واحد دارند هاانه یرابیشتر 
 .باشد  Hyper-Threading هسته یا تکنولوژیممکن است دارای چندین  CPU این

 .به وجود بیایند یاچندهسته و  Hyper-Threading دارای تکنولوژی یهاپردازندهقبل از اینکه 
 .کردندکردن قدرت پردازش کامپیوتر خود می  اضافه به اقدام  CPU مردم با اضافه کردن

 .افی دیگری داشتاض یافزارهاسخت و همچنین  mother board این کار نیاز به 
 .شدنددچار مشکل می  باهمبرای ارتباط  تا CPU همچنین این

 .محبوبیت خود رابین مردم از دست دادند هادستگاه پس این 

 .واحد دارند CPU امروزه همه کامپیوترها یک
که یک امتیاز بزرگ   Hyper-Threading یفّناوردارای  طورنیهم دارای چندین هسته است و  CPU ولی این

 .دیآی م حساببه 
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