
Processor িক এবং িকভােব কাজ কের? 

Processor িক? 
 

Processor হেলা কি উটােরর অ তম ধান হাডওয় ার। লত এেক CPU (Central 
Processing Unit) বেল। ত অেথ মাইে া েসসর এক  সয়ংস  এবং া ােমবল গািণিতক 
ইি ন। যা ই টাকশেনর মা েম কি উটােরর যাবতীয় অপােরশন িনয় ণ এবং স াদন কের। অথাৎ আমরা যখন 
কি উটার চালােনার সময় িবিভ  কমা  িদেয় থািক, স েলােক েসসর েসিসং কের আমােদর িডসে েত শা 
কের। 

েসসর িনমাতা িত ান েলার মে  সবেচেয় জনি য় হেলা- intel এবং AMD. তেব আমােদর 
দেশ intel েসসেরর জনি য়তা এক  বিশ। 

Processor িকভােব কাজ কের? 
আমরা যখন কান েসসর বাছাই করেবা, তখন য িবষয় েলার উপর ফাকাস করা উিচৎ স েলা হেলা- 

 

* Clock Speed. 
* Number of Core. 
* Cache Memory. 
* FSB (Front Side Bus). 

Clock Speed: “ ক ি ড” এটােক িগগাহাজ ও বলা হয়। িতটা েসসেরর গােয় এটা িলখা থােক। যমন- 
1.4 GHz,1.6 GHz, 1.8 GHz, 3.00 GHz, 3.4 GHz, 4.00 GHz ইত ািদ। 

CLOCK Speed বা িগগাহাজ িক? 
সহজ ভাষায় কি উটার কত ত িহসাব করেত পাের তা িনধারণ কের। অথাৎ েসসর িত সেকে  কত েলা 
ক াল েলশন করেত পাের তা মাপার জ  ক ি ড বহার করা হয়। 

Number of Core িক? 
 

সােপাস আমােদর  হাত আেছ, আমরা আমােদর ই হাত িদেয় একসােথ  কাজ করেত পাির। এখন ধির 
আমােদর যিদ চারটা বা প চটা হাত থাকেতা, তাহেল ক ঐ পিরমাণ কাজ আমরা একসােথ করেত পারতাম। 
Number of Core লত এভােবই কাজ কের থােক। তার মােন েসসেরর কার যত বিশ থাকেব সই 

েসসর  তত বিশ কায মতা স  হেব। 

েসসেরর Number of Core এরও আবার কারেভদ আেছ। Example- আমরা যখন মােকেট কান 
াটেফান িকনেত যাই, তখন সবার থম আমরা ফােনর কনিফগােরশন েলা দিখ। একই ভােব আমরা যিদ 
েসসেরর িদেক ল  কির তাহেল দখেবা সখােন- 

 

* Dual Core. 
* Quad Core. 
* Hexa Core. 
* Octa Core. 
* Deca Core. 

এই িজিনস েলা লখা থােক। 

Core িক? 
Dual Core হেলা  কার, অথাৎ Dual Core েসসের  েসিসং ইউিনট থােক। 

ক তমিন- 
 

* Quad Core = চার  েসিসং ইউিনট থােক। 
* Hexa Core = ছয়  েসিসং ইউিনট থােক। 



* Octa Core = আট  েসিসং ইউিনট থােক। 
* Deca Core = দশ  েসিসং ইউিনট থােক। 
 

আবার েসসেরর িবিভ  িসিরজ থােক। আমােদর এই িসিরেজর উপরও নজর দওয়া উিচৎ। িসিরজ যত উ ত হেব 
েসসেরর মান তত বাড়েব। 

ইনেটল েসসর িসিরজঃ 
 

* Pentium Series. 
* Celeron Series. 
* Core Series. 
* i Series. 

 

AMD এর েসসর েলা হেলাঃ 
 

* Sempron. 
* A Thlon. 
* AMD A Thlon X2. 
* AMD A Thlon 2 X2. 
* AMD Phenom. 
* AMD FX. 
* AMD APU. 
* AMD Ryzen. 

 

      সবসময় ন ন মেডেলর েসসর িকনা ভােলা। তেব, েসসর  যন মাদােবােড সােপাট কের সিদেক 
খয়াল রাখেত হেব। 

 
Cache Memory িক? 
 

কি উটােরর সবেচেয় বড় মেমাির হেলা হাড িড  এবং তারপেরই RAM. এখান থেক ডাটা আদান দান 
করেত েসসেরর বশ সময় লােগ। আর এসব সময় পণ র করেত েসসের একধরেনর মেমাির যাগ করা হয় 
যার নাম- Cache Memory. এখােন এমনসব ডাটা জমা রাখা হয় য েলা ব অ  সমেয়র মে  বারবার 

বহার করা হয়। এে ে  বলা যায় েসসেরর Cache Memory যত বিশ হেব, সই েসসর তত ভােলা 
মােনর হেব এবং কায মতা স  হেব। Cache Memory লত েসসেরর কারেভদ অ যায়ী KB, 2 
MB, 4 MB, 6 MB, 8 MB ইত ািদ হেয় থােক। 
 

FSB: FSB মােন হেলা - Front Side Bus. 
 

FSB হেলা েসসেরর সােথ RAM কত ি েড যাগােযাগ করেত পারেছ সটা। FSB যত বিশ হেব CPU 
তত ত RAM, Motherboard ও অ া  যে র সােথ যাগােযাগ করেত পারেব। তাছাড়া FSB বিশ 
হেল অেনক বিশ BUS Speed (বাস ি ড) এর RAM বহার করা যায়। তেব, মাদারেবােড একই মােপর 
FSB সােপাট কের িকনা সিদেক খয়াল রাখেত হেব। যিদও ন ন েসসর েলােত FSB ব ত হয় না, তার 
পিরবেত QPi ব ত হয়। আর QPi এটাও মাটােমা  FSB এর মতই কাজ কের। 
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