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Masaüstünde 64 Bit
Son zamanlarda masaüstü sistemleri 64 bit teknolojisiyle buluflturacak olan ifllemciler piyasada kolayca bulunabilir hale geldiler. 2003 y›l›n›n Eyül
ay›nda düzenlenen CeBIT Biliflim fuar›nda çeflitli markalar tek tük örneklerden oluflan ilk 64 bitlik ifllemciye sahip kiflisel bilgisayarlar›n› sergileyebilmek
için büyük çaba gösteriyorlard›. Bugünse AMD’nin Athlon 64 olarak isimlendirdi¤i ve masaüstü PC kullan›c›lar›n› hedefleyen 64 bitlik ifllemcileri piyasada kolayca bulunabiliyor. Üstelik masaüstü PC’lerde 64 bit ak›m›n› bafllatan
AMD’nin 2005 y›l› için haz›rlad›¤› yol haritas›na bak›l›rsa, firman›n art›k neredeyse sadece 64 bit ifllemci üretimine kayma e¤iliminde oldu¤u görünüyor
(h t t p : / / w w w . a m d . c o m / u s - e n / C o r p o r a t e / V i r t u a l P r e s s R o om/0,,51_104_608,00.html). AMD kendi 64 bit masaüstü platformunu
h›zla genel kullan›ma dahil etmeye çal›fl›rken, Intel de AMD64 yap›s›yla
uyumlulu¤u temel alan EM64T ad›n› verdi¤i kendi 64 bit masaüstü platformunu haz›rlamakla meflgul.
Peki masaüstü sistemlerin 64 bit teknolojisine kavuflacak olmas› biz normal gündelik kullan›c›lar için ne anlama geliyor? Bu güne dek farkl› mimarilere sahip 64 bit ifllemciler, sürekli büyük ifllerin alt›ndan kalkmak zorunda
olan sunucular›n yükünü tafl›yabilmek için kullan›l›yordu. Masaüstünde bu iflin faydas›n› ilk planda geniflletilmifl bellek adresleyebilme yetene¤i (flu anda
s›n›r 4GB, 64 bit teknolojisiyle teorik s›n›r 16 milyon GB’a ç›k›yor), büyük
dosyalarla daha rahat çal›flabilme, dolay›s›yla video, ses ve görüntü uygulamalar›nda belirgin iyileflmeler olarak alg›layaca¤›z. Ancak 64 bit teknolojisine sahip olmak ve tam anlam›yla verimli kullanabilmek için sadece 64 bit destekli bir ifllemciye sahip olman›z yetmiyor, bunun yan›nda üç fleye daha ihtiyac›n›z var: 64 bit destekli iflletim sistemi, 64 bit destekli donan›m sürücüleri ve 64 bit destekli uygulamalar. Tüm bunlar› bir araya getirmedi¤iniz sürece kurdu¤unuz sistemden alaca¤›n›z verim, yaklafl›k olarak 64 bit ifllemcini-

Video ‹çin Arama Motoru
Google (www.google.com), Altavista (www.altavista.com), Yahoo!
(www.yahoo.com) gibi arama motorlar›nda sadece Web sitelerinin metin
içeri¤ini de¤il, resimlerden haber gruplar›ndaki mesaj içeri¤ine kadar birçok
fleyi arayabildi¤inizin fark›ndas›n›zd›r. Bunlar aras›nda sadece AltaVista video içeri¤i üzerinde arama yapabiliyordu, flimdi buna bir de Yahoo! eklendi. Yahoo!’nun video arama motoru deneme aflamas›nda oldu¤u için flimdilik göz önünde de¤il, servise ulaflabilmek için http://video.search.yahoo.com/ adresini taray›c›n›z›n adres bofllu¤una yazman›z gerekli. Sonuçlar
da gözlemleyebildi¤im kadar›yla pek zengin olmasa da nispeten tutarl›. ‹nternet kullan›c›lar›n›n bant geniflli¤inin artt›¤› ve video ifllemenin s›radan ev
bilgisayarlar› için dahi ola¤an ifllerden biri haline geldi¤i günümüzde, bu
tarz servislere gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duyaca¤›m›z ortada.

Piyasada halihaz›rda mevcut olan 64 bit masaüstü ifllemcileri, 64 bit uyumlu iflletim sistemleri ve uygulamalar›n da olgunlaflmas›yla performansta belirgin bir yükselme vaat ediyor.

zin 32 bit iflletim sistemi üzerinde klasik uygulamalarla gösterebilece¤i baflar› seviyesinde anlaml› olabiliyor. Yani 64 bitlik bir ifllemcinizin olmas›, 64 bit
destekli iflletim sistemi üzerinde 64 bit destekli uygulamalarla çal›flmad›¤›n›z
sürece size herhangi bir avantaj getirmiyor. ‹flte bu nedenle geçti¤imiz y›l 64
bit masaüstü ifllemciye sahip olmak, -halihaz›rdaki 64 bit destekli Linux sürümlerinden ve 64 bit destekli Linux uygulamalar›ndan faydalanmad›¤›n›z sürece- ne zaman bafllayaca¤› belli olmayan bir gelece¤e yat›r›m anlam› tafl›yordu. Neyse ki art›k ilk önemli eksi¤in kapanmak üzere oldu¤unu biliyoruz. Microsoft, h›zla yay›lan masaüstü 64 bit kullan›m›na destek vermek amac›yla tasarlad›¤› ve hem ad›, hem de ç›k›fl tarihi konusunda bir türlü karar veremedi¤i 64 bitlik masaüstü iflletim sisteminin beta sürümünü, sonunda Windows
XP Professional x64 Edition ad›yla Web sitesine yerlefltirdi. Beta sürüm, henüz tamamlanmam›fl ve gelifltirilme çal›flmalar› devam eden sürüm anlam›na
geliyor. Bunun kullan›c›lara ücretsiz sunulmas›n›n en önemli sebeplerini bizzat kullan›c›lardan görüfl alma ve sistemi birçok farkl› platformda test ederek
toplanan bilgilerle ürünün eksiklerini giderme çabas› oluflturuyor. E¤er 64
bitlik bir AMD sisteme halihaz›rda sahipseniz, veya bir sonraki sistem yat›r›m›n›z› 64 bit yönünde gerçeklefltirmeyi planl›yorsan›z, Windows XP Professional x64 Edition beta deneme sürümünü ücretsiz olarak http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/evaluation/upgrade.mspx adresinden indirebilirsiniz. Tabii yetersiz uygulama ve sürücü deste¤inin yan›nda, iflletim sisteminin kendisinin de henüz final sürüm olmamas› nedeniyle kullanmaya bafllar bafllamaz gözle görülür bir faydan›n beklentisi içine girmek do¤ru olmayabilir. 64 bit Microsoft iflletim sisteminin tamamlanm›fl halinin 2005 y›l›n›n
ilk yar›s›nda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sistem Terfisine Yeni Yaklafl›m
Son zamanlarda özellikle ifllemci ve bellek teknolojileri o kadar h›zl› de¤ifliyor ki, kolay terfi imkan›n› göz önüne alarak günün en ileri teknolojisini
sat›n alsan›z bile elinizdeki altyap›n›n 1 sene sonra eskimeyece¤ini asla garanti edemiyorsunuz. Binlerce dolar vererek sat›n ald›¤›n›z sistemlere bir süre sonra terfi uygulamak istedi¤inizde yeni ç›kan ifllemcilerin ya bacak say›s›
de¤iflmifl oluyor, ya sistem bellek h›zlar› artm›fl oluyor, ya da üretim teknolojilerine ba¤l› olarak güç ihtiyaçlar› farkl›lafl›yor. Bu da sizi terfi s›ras›nda sistemin bellek ve anakart›n› da içeren komple bir de¤iflime zorluyor. Görünen
o ki, Albatron firmas› yeni anakartlar›nda bu duruma de¤iflik bir çözüm önerisi getirmeye haz›rlan›yor: ‹fllemci ve belle¤i üzerinde tafl›yan platformu anakart›n bütünleflik bir parças› olarak de¤il de, anakart›n taban› üzerine yerlefltirilen ek bir kart olarak sunmak. Böylece örne¤in 754 pinli bir ifllemci platformuna kucak dolusu yat›r›m yap›p, iki sene sonra terfi zaman› gelip çatt›¤›nda 754 pinli ifllemcilerin piyasadan kayboldu¤unu ve üreticinin bunun yerine 939 pinli ifllemcileri piyasada tutmay› tercih etti¤ini görürseniz, sadece
bu ek kart› de¤ifltirmek yola yeni platform üzerinde devam etmeniz için yeterli olacak. fiimdilik ürünle ilgili k›sa bilgi sadece http://www.tbre-

Albatron firmas›, yeni tasar›m›nda özellikleri çok s›k de¤iflen platform bileflenlerini
ek bir kart üzerinde toplayarak terfi s›ras›nda avantaj sa¤lamay› hedefliyor.

ak.com/reviews/article.php?cat=edit&id=340&pagenumber=2 adresinde bulunuyor, olas› geliflmeler için üreticinin http://www.albatron.com.tw adresindeki Web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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