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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

Daha Fazla Gerçeklik ‹çin
Bilgisayar teknolojilerinin geliﬂiminde bilgisayar oyunlar› sektörünün milyarlarca dolarl›k pazar pay›yla çok ciddi bir itici güç oldu¤u su götürmez bir
gerçek. Bu oyunlar›n ço¤u da oluﬂturduklar› sanal dünyay› mümkün oldu¤unca gösteriﬂli ve gerçekçi bir yap›yla oyunculara sunmay› hedefliyorlar.
Gel gelelim, hayat›n gerçekli¤ini yans›tma çabas› içinde çözüm için farkl›
yaklaﬂ›mlara ihtiyaç duyan çok say›da problem var. Bu problemlerin çözümünü tek bir iﬂlemci üzerine y›kmak belli ki pek de verimli bir yaklaﬂ›m de¤il.
Kiﬂisel bilgisayarlar› bu anlamda daha becerikli k›lmak yönünde gösterilen çabalar›n ilk ciddi sonuçlar›n›, 90’lar›n ikinci yar›s›nda üç boyutlu görüntü teknolojilerine destek vermek üzere özelleﬂmiﬂ Graphics Processing Unit (Grafik
‹ﬂleme Ünitesi-GPU) yongas› taﬂ›yan kartlar›n yayg›nlaﬂmas›yla görmeye baﬂlam›ﬂt›k. Günümüzde de sürekli geliﬂmeye devam eden bu görüntü yongalar›
sadece iﬂlemci üzerinden görüntü hesaplamalar›n›n yükünü almakla kalm›yorlar, bunu iﬂlemcinin yapabilece¤inden çok daha büyük bir h›z ve beceriyle
gerçekleﬂtiriyorlar.
‹ﬂte son dönemlerde bu gerçekçili¤in pekiﬂtirilmesine yönelik ciddi çabalar yeniden gündeme geldi. Bunlardan en elle tutulan›, geçti¤imiz aylarda detaylar› iyice netleﬂen ve bu aylarda piyasaya sürülmeye baﬂlanacak olan Ageia PhysiX iﬂlemcisi (http://www.ageia.com). Physics Processing Unit (Fizik ‹ﬂleme Ünitesi-PPU) olarak s›n›fland›r›lan bu iﬂlemci, bu kez oyunlarda fizik etkileﬂimlerinden kaynaklanan iﬂ yükünü tamamen kendi üzerine alarak gerçekli¤i art›rmay› hedefliyor. Su damlalar›n›n çarpt›¤› yerden s›çramas›, k›r›lan
cam parçalar›n›n etrafa da¤›lmas›, çarp›ﬂmalarda oluﬂacak bölgesel deformasyonlar›n hesaplanmas›, karakterin üzerindeki elbisenin rüzgarda savrulmas›,
çok say›da parçadan oluﬂan yap›lardaki parçalar›n birbirinden ba¤›ms›z hareket etmesi gibi tüm fiziksel tepkilerin hesaplama yükünü iﬂlemciden almay›
hedefleyen Aegia PhysiX, bu konuda günümüzün modern iﬂlemcilerinin sa¤layabildi¤inin yüzlerce kat üzerinde performans vaat ediyor. Bu da eﬂ zamanl› olarak hesaplanarak görüntülenebilecek obje ve detaylar›n, dolay›s›yla gerçekli¤in artmas› anlam›na geliyor.
Kart›n becerilerini canl› görme f›rsat› yakalayan ço¤u kiﬂi taraf›ndan
“GPU’lar›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan beri görülen en etkileyici ﬂey” olarak tan›mlanan Ageia PhysiX, Amerika’daki BFG firmas›yla yap›lan da¤›t›m anlaﬂmas› neticesinde önümüzdeki aylarda piyasada boy göstermeye baﬂlayacak. Tabii da-

Uydu Foto¤raflar›na
Üçüncü Boyut
Google Earth program›n› hiç yükleyip denediniz mi? Denemediyseniz hemen http://earth.google.com adresinden indirerek denemenizi tavsiye ederim, zira kocaman dünyam›za ad›m ad›m
yaklaﬂ›p evinizin bahçesine kadar girerek “hah iﬂte bu bizim bina” demek oldukça keyifli oluyor.
Yok ben onu daha önce denedim diyorsan›z, o halde hemen size bu programa gayet güzel uyacak ilginç bir monitörden bahsedeyim. Planar firmas›n›n
StereoMirror ad›n› verdi¤i özel bir yöntemle tasarlad›¤› bu üç boyutlu monitör, birbirine dik konumlanm›ﬂ bir çift 17” LCD ekran ve araya yerleﬂtiril-
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Ageia PhysiX yongas›, resimdeki kum
taneleri gibi birbirinden ba¤›ms›z hareket eden binlerce objenin hareketlerini
gerçek zamanl› olarak takip edebilecek
kadar güçlü.

ha fazla performans›n bedelinin dolarla ölçüldü¤ünü söylememe san›r›m gerek yok, hediyesi ne olacak derseniz o da ﬂimdilik belli de¤il. Kart›n becerilerinden birkaç örnek seyretmek isterseniz, http://techgage.com/review.php?id=2038&page=3 adresindeki video ve görüntülere bakabilirsiniz.
Peki bitti mi? Hay›r. Grafik ve fizik olay› çözüldükten sonra geriye bir ciddi problem daha kal›yor: Yapay zeka. ‹ﬂte o iﬂe de ‹srail’den Alseek firmas›
el atm›ﬂ durumda. Alseek, 2006 y›l›nda haz›r hale getirmeyi umdu¤u AIS-1
yongas›yla tüm yapay zeka hesaplamalar›n› iﬂlemcinin elinden alarak kendi
üzerinde yürütmenin planlar›n› yap›yor. Bu proje di¤eriyle k›yasland›¤›nda henüz tasar›m aﬂamas›nda olsa da, bitti¤inde bu kez birim zamanda tek bir ihtimal döngüsü yerine yüzlerce ihtimal döngüsü iﬂleyebilen sanal oyuncularla
karﬂ›laﬂmam›z mümkün olacak. Böylece yapay zeka programc›lar›n›n “dinamik ak›ﬂ içinde yapay zekaya iﬂlemci döngüsü yedirerek performans kayb›na
yol açmamak” ﬂeklinde özetlenebilecek olan endiﬂeleri, yerini yapay zeka tasar›m›nda geniﬂ bir özgürlü¤e b›rakacak. ExtremeTech’in konuyla ilgili detayl› haberini http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1855137,00.asp
adresinde bulabilirsiniz. Madem her ﬂeye bir iﬂlemci yap›l›yor, bizim ana iﬂlemci o arada ne yapacak derseniz aç›kças› bunu ben de merak etmiyor de¤ilim.

miﬂ özel bir levhadan oluﬂuyor. Aradaki levhan›n
özelli¤i, alttaki monitörden gelen görüntüyü geçirirken üstteki monitörün görüntüsünü yans›t›yor oluﬂu.
Böylece oluﬂan stereo görüntüyü monitörle birlikte gelen özel gözlüklerinizi takarak
seyredebiliyorsunuz. Sistemin öngörülen kullan›m
alan›n› uydu foto¤raflar›ndan elde edilen görüntülerin üç
boyutlu olarak görüntülenmesi oluﬂturuyor. Üstelik bunun için uydu görüntüsünün stereo kameralarla çekilmiﬂ olmas›na da gerek yok. Detayl› bilgiyi
http://www.planar.com/Products/flatpanel_monitors/stereoscopic/stereoscopic.cfm adresinde bulabilirsiniz.
Uydu görüntülerini üç boyutlu hale getiren bu ilginç monitörle Google
Earth üzerinde gezinmek hayli e¤lenceli olabilir.

