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در زمان هـای گذشـته ماشـین حسـاب ها نقش بسـیار مهمی در حسـاب و کتاب هـای روزانه ما 
داشـتند، زمانی که برای محاسـبات بسـیار سـاده مان از ماشـین حساب ها اسـتفاده می کردیم، 
هیچـگاه ایـن تصـور وجود نداشـت کـه روزی رایانه هـا اختراع شـوند و بـا به کارگیـری آن ها 
بتوانیـم سـنگین ترین و پیچیده تریـن محاسـبات و پردازش هـا را انجـام دهیـم. رایانه هـا در 
ابتـدا دسـتگاه های غـول پیکـری بودند کـه با توجه بـه جثه بزرگشـان این انتظار وجود داشـت 
کـه بتواننـد کار هـای خـارق العـاده ای انجـام دهند امـا فناوری بـه گونـه ای پیشـرفت کرد که 
روز به روز از اندازه این دسـتگاه ها کاسـته شـد و شـما در حال حاضر گوشـی هوشـمندی را در 
سـایز بسـیار کوچـک در دسـتتان می گیرید که شـاید بتـوان گفت بسـیار بیشـتر از رایانه های 
چنـد سـال قبـل توانایـی محاسـباتی و پردازشـی دارد. بایـد گفت که شـروع ایـن جریانات به 
سـال 1971 بازمی گردد زمانی که شـرکت معتبر و شـناخته شـده اینتل نام و نشـانی نداشـت و 
در آن روز هـا یک شـرکت گوشـه گیر و بدون سـرو صدا در دره سـیلیکون بـود. در آن زمان این 
شـرکت توانسـت چیپـی به نـام 4004 ارائـه کند که اولیـن میکـرو پردازنده تجـاری در جهان 
بـود. ایـن فنـاوری کلیـه مدار هـای الکترونیکـی مـورد نیـاز بـرای انجـام محاسـبات را در یک 
پکیـج بسـیار کوچـک فراهـم آورده بود و به نوعـی باعث ایجاد تحول بسـیار بزرگـی در صنعت 
رایانه هـا شـد و این شـروعی بـرای کوچک تـر شـدن رایانه ها بـود. اگر دوسـت داریـد بدانید 
کـه اولین رایانه در چه زمانی سـاخته شـده اسـت، بایـد گفت که در سـال 1937 اولیـن رایانه 
دیجیتالـی جهـان با نام ABC سـاخته شـده اسـت و ایـن رایانه یک ماشـین قابـل برنامه ریزی 
نبـوده اسـت و بـه نوعـی یک ماشـین حسـاب پیشـرفته بـوده کـه برای حـل معـادالت خطی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفته اسـت. بـه دلیل ابتدایـی بـودن ABC رایانه های دیگر به سـرعت 
جایگزیـن آن شـدند. نخسـتین ماشـین محاسـبه هـم، ماشـین مکانیکی سـاده ای بـود که بلز 
پاسـکال آن را سـاخته بـود و به وسـیله چنـد اهرم و چـرخ دنده، می توانسـت عملیـات جمع و 
تفریـق را انجـام بدهـد. پـس از آن الیـب نیتز بـا افزودن چنـد چرخ دنده به ماشـین پاسـکال 
ماشـینی سـاخت که می توانسـت ضرب و تقسـیم را هم انجام بدهد و آن را )ماشـین حسـاب( 
نامیـد. بعد هـا چارلـز بابیج ماشـینی برای محاسـبه چند جمله ای ها ابـداع کرد که آن را ماشـین 
تفاضلـی نامیدنـد و سـپس بـه فکر سـاخت وسـیله محاسـباتی کامل تـری افتاد که می شـد به 
آن برنامـه داد ایـن ماشـین شـباهت فراوانـی بـه رایانه هـای امروزی داشـت و به همیـن دلیل 
نـام بابیـج به عنـوان پدر رایانـه در تاریـخ باقی مانده اسـت. در گذشـته دسـتگاه های مختلف 
مکانیکـی سـاده ای مثـل خط کـش محاسـبه و چرتکـه نیز رایانـه خوانـده می شـدند. در برخی 
مـوارد از آن هـا به عنـوان رایانـه آنالـوگ نـام برده می شـود. چیـزی کـه امـروزه از آن به عنوان 
»رایانـه« یـاد می شـود در گذشـته به عنـوان »رایانه رقمـی )دیجیتال(« یاد می شـد تـا آن ها را 
از انـواع »رایانـه آنالـوگ« جـدا سـازند. بـه هر حـال باید گفـت که در طـول این سـال ها طبق 
یـک قاعـده منظـم کـه از آن بـه عنـوان قانـون مـور یـاد می شـود، انـدازه رایانه هـا کوچک تر 
شـده اسـت و بایـد دیـد که آیا بـاز هم نسـل های آینـده کاهـش انـدازه خواهند داشـت یا نه. 
در موضـوع ویـژه ایـن هفتـه نگاهی بـه صنعـت رایانه خواهیم داشـت و ایـن مقوله را بررسـی 
خواهیـم کـرد که نسـل آینـده این دسـتگاه ها دچار چـه تحوالت و پیشـرفت هایی خواهد شـد.
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معجزه شرکت اینتل
همـان طـور کـه گفتیم در سـال 1971 اینتـل موفق به طراحـی میکـرو پردازنده ای شـد که همـه آن را معجزه 
آن دوران می دانسـتند. آن قطعـه از 2300 ترانزیسـتور کوچـک سـاخته شـده بـود کـه ابعـاد هرکدام نیـز حدود 
10 هـزار نانومتـر (یـا یـک میلیـاردم متـر) بـود. بـرای درک بهتـر این رقـم کافی اسـت آن هـا را به انـدازه یک 
گلبـول قرمـز در نظـر بگیریـد. در مـورد ترانزیسـتور امـا باید بگوییـم که نوعـی سـوییچ الکترونیکی اسـت و با 
تغییـر وضعیـت بیـن حالت هـای «روشـن» و «خامـوش» نمـودی فیزیکـی از صفرهـا و یک ها فراهـم می آورد 
کـه اجـزای اصلـی اطالعات بـه شـمار می رونـد. در سـال 2015 میـالدی، اینتل که دیگـر عنوان پیشـروترین 
تولیدکننـده چیـپ در دنیـا را بـه دسـت آورده بـود و درآمـدش از رقـم 55 میلیـارد دالر در سـال فراتـر می رفت 
چیپ هـای سـری Skylake خـود را ارائـه نمود. ایـن کمپانی دیگـر آمار و ارقـام دقیقی از تعداد ترانزیسـتور های 
بـه خدمـت گرفتـه درون چیپ های تولیـدی اش ارائه نمـی داد اما محتمل ترین حدس آن اسـت که حـدودا 1,5 
تـا 2 میلیـارد عـدد از آن هـا را در هرکـدام از ایـن تراشـه ها بـه خدمـت می گیـرد. ایـن ترانزیسـتور ها بـا فاصله 
14 نانومتـر از یکدیگـر در کنـار هـم قـرارداده می شـوند و هرکدامشـان آنقـدر کوچـک و ظریـف هسـتند که با 
چشـم نمی تـوان آن هـا را دیـد، علـت هم این اسـت که مرتبـه بزرگی ترانزیسـتور های یـاد شـده در حدود یک 
دهـم طـول مـوج نوری اسـت کـه انسـان بـرای دیـدن محیـط از آن اسـتفاده می کنـد. همـه مـا می دانیم که 
رایانه هـای مـدرن بـه مراتـب از انـواع قدیمی ترشـان بهتـر عمـل می کننـد، امـا این که برتـری یاد شـده دقیقا 
چـه میزان اسـت همچنان مشـخص نشـده زیرا هنـوز هیچ فناوری مصرفی نتوانسـته سـرعت رشـد و بهبودی 
مشـابه به آن ها را تجربه نماید. شـاید بهترین قیاس برای درک این سـرعت، سـرعت حرکت ماشـین ها باشـد؛ 
اگر ماشـینی که در سـال 1971 میالدی سـاخته شـده با سـرعتی برابر با چیپ های رایانه ای پیشـرفت می کرد 
آنگاه باید بیشـینه سـرعتش در سـال 2015 میالدی به بیشـتر از 670 میلیون کیلومتر بر سـاعت می رسـید. این 
رقـم تقریبـا برابر با دو سـوم سـرعت نور اسـت یـا در مثالـی دیگر آنقدر زیاد اسـت کـه دور تا دور زمیـن را ظرف 
تنهـا یـک پنجـم ثانیـه می توان طـی کرد. حـال اگر به نظرتان این سـرعت کم اسـت، خـودروی مذکـور باید تا 

قبـل از پایـان سـال 2017 میـالدی بـه سـرعتی معادل بـا دو برابر میزان یاد شـده دسـت پیـدا کند.

قانونی برای کاهش سایز پردازنده ها
امـا ایـن روند سـریع پیشـرفت نتیجه نظریه ای اسـت که نخسـتین بـار در سـال 1965 میالدی توسـط یکی از 
بنیانگـذاران اینتـل بـه نـام گـوردون مـور مطرح شـد. مـور در آن زمـان مدعی شـده بود تعـداد قطعـات موجود 
درون برد هـای مجتمـع هـر سـال دو برابـر می شـود. ایـن نظریه کـه بعد ها بـازه زمانی مطرح شـده بـرای آن، 
از یـک سـال بـه دو سـال افزایـش یافـت بـه قانون مـور شـهرت پیدا کـرد و بـه نوعی پیشـگویی خودشـکوفا 
بـدل گردیـد کـه رقابتـی داغ را میان بازیگـران صنعـت رایانه دنیا رقـم زد. همه سـاله شـرکت هایی نظیر اینتل 


