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Monitörden Yans›yanlar
L e v e n t

D a ﬂ k › r a n

l e v e n t d a s k i r a n @ y a h o o . c o m

‹ﬂlemci Dünyas›nda Yeni Rakip
.

Uzun zamand›r masaüstü iﬂlemci platformu dendi¤inde akla Intel, AMD ve
nispeten Macintosh bilgisayarlar›nda kullan›lan PowerPC iﬂlemcilerinden baﬂka isim gelmiyor. Bu üçlü de oldum olas› birbirlerine karﬂ› üstünlük sa¤lamak
ve pazar paylar›n› geniﬂ tutmak amac›yla k›yas›ya bir performans mücadelesi
içindeler. Ancak IBM, Toshiba ve Sony, güçlerini birleﬂtirerek bu üçlünün karﬂ›s›na mücadeleyi bambaﬂka boyutlara taﬂ›yacak kod ad› Cell olan zorlu bir
rakiple ç›kmaya haz›rlan›yorlar. Üstelik bu dev üçlü, ürettikleri iﬂlemciyi ﬂimdiden “tek bir yongaya s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ konsantre süperbilgisayar” ve “günümüzün yayg›n kullan›lan iﬂlemcilerinden 10 kat daha performansl›” gibi iddial›
ifadelerle desteklemekte pek tereddüt etmiyorlar.
Peki detaylar› ﬂubat ay›ndaki San Francisco’daki International Solid State Circuits Conference (Uluslararas› Kat› Hal Devreleri Konferans›) s›ras›nda
aç›klanan yeni iﬂlemciyi böylesine özel yapan ne? Asl›nda Cell iﬂlemcisi öyle
pek damdan düﬂmüﬂ say›lmaz. 2001 y›l›ndan beri, ço¤umuzun evinde bulunan veya en az›ndan ad›n› bir yerlerden duydu¤u Sony PlayStation oyun konsolunun 3. sürümünde süperbilgisayar özellikleri taﬂ›yan bir iﬂlemci altyap›s›n›n kullan›laca¤›ndan uzun süredir bahsediliyordu. Dolay›s›yla Cell, ilk kez bu
sene içinde piyasaya sürülmesi planlanan Sony PlayStation 3 oyun konsolunun temelindeki güç olarak dünyaya merhaba diyecek.
Cell iﬂlemcisi, gücünü 64 bitlik bir Power PC iﬂlemcisi taraf›ndan kontrol
edilen sekiz farkl› iﬂlemci çekirde¤inden, di¤er ad›yla SPE’lerden (Synergistic
Processing Elements=Sinerjik ‹ﬂleme Unsurlar›) al›yor. Tek bir iﬂlemci çekirde¤inden ibaret olan mimarilerde daha fazla bilginin iﬂlenebilmesi, di¤er bir
deyimle performans›n art›r›labilmesi için iﬂlemcinin saat h›zlar›n›n yükseltilmesi en önemli faktörlerden. Cell gibi çok çekirdekli iﬂlemci mimarilerindeyse iﬂlemlerin birden fazla çekirdek üzerine paylaﬂt›r›labilmesi prensibi temel
al›n›yor, böylece eﬂ zamanl› olarak çok say›da iﬂlemin gerçekleﬂtirilmesini
mümkün olabiliyor. Geliﬂtiricilerinin verdi¤i bilgilere göre Cell iﬂlemcisi
4,5GHz’in üzerinde saat h›z›na ulaﬂabilme potansiyeline sahip ve güç tüketimi 30 Watt civar›nda. Bu güç tüketim de¤eri az ›s›nan, dolay›s›yla nispeten
düﬂük so¤utma gereksinimine ihtiyaç duyan Pentium M serisinin güç tüketim
de¤erleriyle yaklaﬂ›k olarak ayn›. Bu arada çok say›da verinin Cell taraf›ndan
eﬂ zamanl› olarak iﬂlenmesi aﬂamas›nda iﬂlemciyi boﬂ b›rakmayacak kadar
h›zl› veri taﬂ›yabilmek için sistem belle¤i 3,2Ghz’lik Rambus XDR standard›ndan, I/O arayüzü de 6,4GHz’lik FlexIO teknolojisinden destek al›yor. Di¤er

IBM, Toshiba ve Sony firmalar›n›n ortak geliﬂtirdi¤i Cell kod adl› iﬂlemci, günümüz iﬂlemcilerinin 10 kat›na
kadar daha yüksek performans sa¤layaca¤› iddias›yla geliyor.

yandan Cell, tüm sahip olduklar›n›n bedelini günümüz iﬂlemcileri için devasa
say›labilecek bir boyut olan 221 milimetrekarelik çekirdek alan›yla ödemek
zorunda kal›yor. Bu da üretim maliyetlerinin yüksek olmas› demek. Bu nedenle seri üretime geçmek için geliﬂtirici firmalar›n öncelikle 65 nanometre
üretim teknolojisine yönelik adaptasyon süreçlerini tamamlamay› bekleyecekleri tahmin ediliyor.
Bu arada iﬂlemcinin tek kullan›m alan› kiﬂisel bilgisayarlarla da s›n›rl› de¤il.
‹ﬂlemciyi geliﬂtiren üç firmadan biri olan Toshiba, 2006 y›l›nda Cell iﬂlemcisini
temel alacak bir plazma TV üretece¤inin aç›klamas›n› yapt›. Ayr›ca iﬂlemcinin
paralel veri iﬂleme yetene¤i, kayan nokta hesaplar›na yo¤un olarak ihtiyaç duyan atmosfer olaylar›n›n ve sismik aktivitelerin analizi gibi konularda hizmet veren süperbilgisayarlarda da yayg›n olarak kullan›lmas›na yeﬂil ›ﬂ›k yak›yor. Tabii vaatler bu kadar büyük olunca, verilen sözlerin tutulup tutulamayaca¤›n›
bekleyip görmek gerekiyor. Cell iﬂlemcisiyle ilgili daha fazla bilgi almak için
Arstechnica sitesindeki iki bölümden oluﬂan detayl› incelemeyi öncelikle okuman›z› öneririm (http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/cell-1.ars). Ayr›ca
konuyla ilgili yay›nlanan bas›n bültenine Sony’nin
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200502/05-0208AE/index.html
adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Diskler Cebe

Yüksek kapasiteye
sahip mini harici
sabit diskler,
günümüzde yayg›n
olarak kullan›lan
bellek çubuklar›na
güzel bir alternatif.

Amerika Birleﬂik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde tüketici elektroni¤i üzerine düzenlenen CES fuar› (http://www.cesweb.org), her sene oldukça
ilginç ürünlere ve yeni teknolojilere ev sahipli¤i yap›yor. Sayfada resmini gördü¤ünüz yuvarlak cisim de asl›nda bu sene ayn› fuarda sergilenmiﬂ olan taﬂ›nabilir bir sabit disk. Seagate firmas› taraf›ndan üretilen ve USB 2.0 teknolojisine sahip olan bu harici diski boﬂ bir USB giriﬂi üzerinden bilgisayar›n›za ba¤layarak 5GB’a kadar veriyi cebinizde taﬂ›yabiliyorsunuz. 3600 devir
döndürme h›z› ve 2MB tampon belle¤iyle iyi bir performans vaadi olan ürün,
bilgisayara ba¤land›¤›nda çal›ﬂabilmek için ek bir güç kayna¤›na da ihtiyaç
duymuyor. Detayl› bilgiye http://www.seagate.com/products/retail/pocket
adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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