oyunKonsolu

19/6/5

16:14

Page 54

Oyun konsollar›
ilaç gibi geliyor

Bugün bir çok evde bulunan bilgisayarlar ve oyun konsollar›, zamanlar›n›n çok büyük bir
bölümünü bofl geçiriyorlar. Üstelik çal›flt›klar› zamanlarda da performanslar›n› sonuna kadar
zorlayacak uygulamalarla bafl etmek zorunda kald›klar› söylenemez. Bu, dünyan›n dört bir
yan›na da¤›lm›fl inan›lmaz ölçekteki bir ifllem gücünün at›l durumda beklemesi anlam›na
geliyor. Bu güne dek bu potansiyeli tedavisi olmayan hastal›klara çare bulmak gibi bilimsel
amaçlarla de¤erlendirmek üzere masaüstü sistemleri hedefleyen ve y›llard›r t›k›r t›k›r çal›flan
gönüllü kat›l›m esas›na dayal› farkl› uygulamalar gündeme geldi. fiimdi bu gönüllülere yeni bir
grup daha ekleniyor: Tüm bileflenleri yüksek performans için özenle tasarlanm›fl, kimi
özellikleriyle benim diyen masaüstü bilgisayarlara toz yutturan ça¤dafl oyun konsollar›.
SPOT: Bugün bir çok evde bulunan
bilgisayarlar ve oyun konsollar›, zamanlar›n›n çok büyük bir bölümünü
bofl geçiriyorlar. Üstelik çal›flt›klar› zamanlarda da performanslar›n› sonuna
kadar zorlayacak uygulamalarla bafl etmek zorunda kald›klar› söylenemez.
Bu, dünyan›n dört bir yan›na da¤›lm›fl
inan›lmaz ölçekteki bir ifllem gücünün
at›l durumda beklemesi anlam›na geliyor. Bu güne dek bu potansiyeli tedavisi olmayan hastal›klara çare bulmak
gibi bilimsel amaçlarla de¤erlendirmek
üzere masaüstü sistemleri hedefleyen
ve y›llard›r t›k›r t›k›r çal›flan gönüllü
kat›l›m esas›na dayal› farkl› uygulamalar gündeme geldi. fiimdi bu gönüllülere yeni bir grup daha ekleniyor: Tüm
bileflenleri yüksek performans için
özenle tasarlanm›fl, kimi özellikleriyle
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benim diyen masaüstü bilgisayarlara
toz yutturan ça¤dafl oyun konsollar›.
Masaüstü bilgisayarlara yönelik istemci yaz›l›mlar yard›m›yla kullan›c›lar› at›l ifllem gücünü bilimsel araflt›rmaPS3 her ne kadar oyun için tasarlanm›fl olsa da,
bilimsel hesaplamalar›n alt›ndan kolayca
kalkabilece¤ini gösterdi.

lara hizmet için “ba¤›fllamaya” özendiren projeler uzun zamand›r gündemde. Bunlardan en eskisi ve en bilineni,
radyo teleskoplar› yard›m›yla toplanan
verilerde ak›ll› varl›klar›n izini araflt›ran Seti@Home (http://seti.berkeley.edu) projesi. Daha sonra buna proteinlerdeki katlanma mekanizmalar›n›
araflt›ran ve bu mekanizmadaki boukluklara ba¤l› olarak ortaya ç›kan Alzheimer, Parkinson, kanser gibi hastal›klara çare arayan Folding@Home
(http://folding.stanford.edu) projesi
de eklendi. Bu tarz uygulamalar›n yapt›¤› hesaplamalar özünde karmafl›k olsa da, çal›flma mant›¤› oldukça basit:
Öncelikle merkez taraf›ndan araflt›rma
verisi küçük parçalara ayr›l›p, ‹nternet
üzerinden gönüllü kullan›c›lara gönderiliyor. Kullan›c›lar›n bilgisayar›nda ge-
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Folding@Home uyguylamas›,
yüklenmesinin ard›ndan
PS3 konsolunun ana menüsüne yerlefliyor.

nellikle ekran koruyucu olarak yer
alan ve bilgisayar belli bir süre bofl kald›¤›nda devreye giren uygulama, veriyi
gerekli flekilde analiz ederek sonuçlar›
ana bilgisayara geri gönderiyor. Ana
bilgisayar da dünyan›n dört bir yan›ndan gelen parçalar› birlefltirerek bütünleflik sonucu ortaya koyuyor. Böylece binlerce, hatta milyonlarca ifllemciyi ortak bir çözüm için bir araya getiren da¤›t›k bir süperbilgisayar a¤›
olufluyor.
fiimdiye dek bu tarz düflüncelerde
iflin öznesini hep kiflisel veya kurumsal
bilgisayarlardaki at›l potansiyel oluflturuyordu. Oysa dünya genelinde milyonlarca evde, sahip oldu¤u yüksek ifllem potansiyeline ra¤men zaman›n›n
büyük bölümünü televizyonun alt›nda
dinlenerek geçiren bir grup daha var:
Oyun konsollar›. Hemen her bilefleni
yüksek ifllem gücü gerektiren, karmafl›k grafik ve yapay zeka uygulamalar›na sahip oyunlar›n alt›ndan kalkmak
için özenle tasarlanan bu sistemler, ço¤u alanda benim diyen masaüstü bilgisayarlara kök söktürecek bir ifllem gücüne sahipler. Bunun üstüne bir de
uzaktaki dostlarla rahatça oynayabilmek için kablosuz ‹nternet ba¤lant› yetene¤i eklenince, geriye bir tek helvay›
piflirmek kal›yordu.
Bunun için fazlaca beklemek de gerekmedi. Sony, yeni nesil PlayStation
3 oyun konsolunun mart ay›nda ç›kan
1.60 sürüm güncellemesiyle Folding@Home uygulamas›n› sistem menüsüne ekleyiverdi. Bu, dileyen kullan›c›lar›n PS3 konsolunun ifllem gücünü proteinler üzerinde yürütülen araflt›rmalara ba¤›fllayabilece¤i anlam›na
geliyor. Çal›flma mant›¤› da ayn› masaüstü bilgisayarlardaki istemcilere benziyor: Oyun oynamad›¤›n›z zaman
konsolu kendi haline b›rak›yorsunuz,
konsol üzerindeki kablosuz a¤ ba¤lant› cihaz›yla evinizdeki ‹nternet ba¤lant›s› üzerinden paketleri al›yor ve iflleyip geri gönderiyor. Bu arada dilerseniz ekrandaki dünya haritas› üzerin-

den sisteme ba¤l› olan ifllemcilerin da¤›l›m›n› görebiliyor, konsolun üzerinde çal›flt›¤› protein yap›s›n›n dönüflümünü izleyebiliyorsunuz.

Oyundan sonra do¤ru
dersinin bafl›na
Evlerde zaman›n›n ço¤unu yan gelip yatarak geçiren oyun konsollar›n›n
kanser ve Alzheimer gibi hastal›klar›n
tedavisine katk›da bulunacak olmas›
Sony’nin PS3
konsolunun en büyük
rakibi olan Microsoft
Xbox 360’›n da yak›nda
benzer bilimsel
araflt›rmalarda yer
alaca¤› konufluluyor.

bir yana, bu deney PS3 oyun konsolunun içindeki Cell ifllemcisinin bu tarz
hesaplamalar için biçilmifl kaftan oldu¤un da ortaya koydu. Folding@Home
uygulamas›n›n farkl› platformlara yönelik performans sonuçlar›, Stanford Üniversitesi’nin
http://folding.stanford.edu/stats.html adresindeki sitesinde düzenli olarak paylafl›l›yor. Ortaya
ç›kan rakamlar bir hayli flafl›rt›c›. Örne¤in yaz›n›n yaz›ld›¤› an itibariyle tabloEkran koruyucu gibi çal›flan
uygulama, üzerinde çal›flt›¤› protein
zincirini ve proje istatistiklerini
ekranda görüntüleyebiliyor.

da aktif görünen ve Windows iflletim
sistemiyle çal›flan 191 bin 968 adet masaüstü ifllemci 183 Teraflop’luk (saniyede 183 trilyon kayan nokta ifllemi) performansa imza atarken, 26 bin 236 aktif PS3 ifllemcisi için performans ibresi
475 Teraflop’u gösteriyordu. Üstelik
uygulama sistem güncellemesiyle birlikte geldi¤i için konsoldaki yayg›nlaflma h›z› da dikkat çekici. Örne¤in 15
Nisan’da sisteme kay›tl› olan 41 bin
PS3 ifllemcisi varken, 15 Haziran’da bu
say› 156 bine ulaflm›fl. Bu rakamlar,
PS3 iflin içine kat›ld›ktan sonra da¤›t›k
sistemin genel performans›n›n neredeyse iki kat›na f›rlad›¤›na iflaret ediyor.
Neticede sonuçlar öyle iyimser ç›kt›
ki, baz› firmalar böyle bir potansiyelden faydalanabilecekleri konusunda
Sony’e göz k›rpmaya bafllad›lar. Bu
durumu gören Sony de bu potansiyeli
ticari bir ifl modeli haline getirmenin
yollar›n› aramaya bafllad›. Sony, flimdi
dünya genelinde sat›lan PS3 konsollar›na güncelleme yard›m›yla bir da¤›t›k
ifllem uygulamas› yerlefltirip, dünya genelinde oluflturulacak süperbilgisayar
a¤›n› ücreti karfl›l›¤›nda ihtiyaç duyan
firmalara kiralamay› hedefliyor. Becerebilirse, oyun konsollar›ndan oluflan
bu a¤ dünyan›n en büyük ve en güçlü
süperbilgisayar› olmaya aday.
Asl›nda oyun konsollar›yla bir süperbilgisayar kurma fikri daha önce de
gündeme gelmiflti. Amerika’daki Illinois Üniversitesi araflt›rmac›lar›, 2003 y›l›nda Linux yüklü PlayStation 2 konsollar›n› kullanarak 50 bin dolar›n alt›nda bir bütçeyle bilimsel araflt›rmalarda kullan›labilecek bir süperbilgisayara imza atm›fllard› (http://arrakis.ncsa.uiuc.edu/ps2). Ancak o projede konsollar yerel bir a¤ kümesi etraf›nda toparlan›yordu ve konsollar paralel olarak çal›fl›yordu. Sony’nin bu
yeni projesiyse, dünya genelinde sat›lan tüm PS3 konsollar›n› kapsam›na
almay› hedefliyor. Firman›n y›l sonuna
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Özetle:
- SETI ve Folding@Home gibi projeler, uzun
zamand›r kullan›c›lar›n ba¤›fllad›¤› at›l ifllem gücünü bilimsel araflt›rmalar için kullan›yorlard›.
- PlayStation 3 oyun konsolunun yeni sistem
güncellemesiyle Folding@Home uygulamas› da
PS3 platformuna tafl›d›. Konsol, uygulama üzerinde etkileyici bir performans gösteriyor.
- Sony, gelen taleplerden hareketle sat›lan
PS3 konsollar› üzerinde dünyan›n en büyük da¤›t›k süperbilgisayar a¤›n› kurarak kiralamay›
ve bu iflten para kazanmay› hedefliyor.
- Bilimsel araflt›rmadan öte ticari bir yaklafl›m olan bu modelin baflar›s›, konsol sahiplerinin ikna olmas›na ba¤l›.

Dilerseniz dünya haritas› üzerinden
projeye katk› sa¤layanlar›n o anki
durumunu izleyebiliyorsunuz.

kadar dünya genelinde 11 milyon konsol satma hedefi göz önüne al›nd›¤›nda, altyap› beklentisi de gayet sa¤lam.

Ticari özverinin
karfl›l›¤› ne olacak
Lakin Folding@Home uygulamas›nda kar amac› güdülmüyor ve ifllemcilerini projeye ba¤›fllayan kullan›c›lar “‹nsanl›¤›n iyili¤i için” katk›da bulunmufl
oluyorlard›. Di¤er bir deyimle alan
memnun satan memnun tarz› bir iliflki
söz konusuydu. Yeni yaklafl›mdaysa
konsolun ifllemcisini hastal›klara çare
bulmak için de¤il, Sony’e para kazand›rmak için çal›flt›rmak söz konusu
olaca¤› için insanlar› gönüllü kat›l›ma
ikna etmek bir hayli zorlaflacak. Sony,
modeli pazarlayabilmek için anlaflma
yapaca¤› kurulufllara belli bir performans vaadi vermek zorunda. Bu da
iflin çekirde¤ini oluflturan konsol sahiplerini bu iflin bir parças› olmaya ikna etmeyi gerektiriyor.
‹flfllletim Sistemi
Windows
Mac OS X / PowerPC
Mac OS X / Intel
Linux
GPU
PlayStation 3
Toplam

Mevcut TFLOP
183
9
15
42
50
480
779

‹flin en zor k›sm› da bu. Çünkü kullanmad›¤›n›z zaman PS3 konsolunu
aç›k b›rakmak fazladan enerji tüketmek anlam›na geliyor. PS3 konsolu çal›fl›rken ortalama 200 Watt enerji harc›yor, bu da iki adet 100’lük ampulu
sürekli aç›k tutmakla eflde¤er. Bunun
etkileri de hem faturada, hem çevrede
kolayca hissedilecek türden. Sony’nin
buna buldu¤u çözümse, kat›l›mc›lar›
çeflitli indirim ve hizmetlerle ödüllendirmek. Yani konsolunuz verileri toplay›p sonuçlar› gönderdikçe siz puan
kazanacaks›n›z, daha sonra bu puanlar› çevrimiçi servislere ücretsiz abonelik veya oyun sat›n al›rken indirim kuponu olarak kullanabileceksiniz. Peki
bu öneri beklenen özveriyi ne ölçüde
karfl›layacak? Bunu bekleyip görmek
laz›m.
Sonuç olarak ifli ticariye dökme
planlar›n› bir kenara b›rakacak olursan›z, her biri gerçek anlamda birer performans harikas› olarak tasarlanan yeni nesil oyun konsollar›n›n yetenekleriyle bilimsel amaçlara hizmet etmesi
Aktif iflflllemciler
191.860
11.161
4.928
24.640
847
26.543
259.979

Toplam iflflllemci
1.726.676
101.313
15.748
231.856
3.535
156.684
2.235.812

16 Haziran itibariyle Folding@Home projesine katk›da bulunan sistemlerin say›s› ve performans›.
Tablo verilerine göre Windows ile çal›flan masaüstü sistemlerde yer alan 191 bin 860 aktif ifllemci 183
Teraflop performans gösterirken, 26 bin 543 PS3 Cell ifllemcisinin performans› 480 Teraflop. Bu ezici
fark asl›nda biraz da havuzdaki masaüstü ifllemcilerin genifl performans da¤›l›m›ndan ve PS3’teki istemci yaz›l›m›n Cell ifllemcisine uygun hesaplamalara yönelmesinden kaynaklan›yor. Di¤er bir deyimle masaüstü ifllemcileri önlerine gelen her türlü hesapla bo¤uflurken, PS3 nispeten kendi mikroifllemci yap›s›na
uygun daha spesifik hesaplarla u¤rafl›yor. Benzer ayr›m› GPU (grafik ifllemci) performans›nda çok net bir
biçimde görebilirsiniz. GPU’lar di¤er ifllemciler kadar esnek programlanamad›klar›ndan, araflt›rman›n sadece kendilerine uygun olarak tan›mlanabilen dar kapsaml› bir bölümüyle u¤rafl›yorlar. Dolay›s›yla sadece en iyi bildikleri ifli yapt›klar› için, ifllemci bafl›na en yüksek performans› gösteriyorlar.
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önemli bir geliflme. Düflünülen model
ticari bir baflar› haline gelir mi bilinmez. Birilerinin bilimsel araflt›rmalara
katk› sa¤l›yormufl diyerekten s›rf bu
niyetle dükkanlara koflup fiyat› ço¤umuzun bir ayl›k maafl›n› geçen bir konsolu sat›n alaca¤›n› da sanm›yorum.
Ama evlerde gömülü duran bu ifllem
potansiyelinin düzgün amaçlar u¤runa
kullan›lmaya bafllad›¤›n› görmek güzel
bir geliflme. Üstelik çevremizde biz fark›nda olmasak da o kadar çok gömülü
yonga var ki, ifl burada durmayabilir.
Örne¤in son zamanlarda iyice yayg›nlaflan düz ekran televizyonlarda kullan›lan görüntü iyilefltirme teknolojileri,
özellikle bu ifle odaklanm›fl çok yüksek
h›zl› ifllemcilerden yard›m al›yorlar. Video kay›t cihazlar›n›n içinde de bu iflle
u¤raflan gayet performansl› sistemler
mevcut. Geliflim bu yönde devam ederse, bakars›n›z bir gün televizyonunuz,
DVD kaydediciniz veya müzik setiniz
de bofl kald›¤› zamanlarda küresel süperbilgisayar a¤lar›na destek ç›kabilir.
Tabii bunlardan önce, PS3’ün en
büyük rakibi olan Microsoft’un Xbox
360 oyun konsolundan da benzer bir
hareket bekleniyor. Ortal›kta dolaflan
haberlere bak›l›rsa, önümüzdeki aylarda uygulama bu konsola da s›çrayacak. Bu da yak›nda konsol savafllar›na
“Benim grafiklerim daha iyi, benim
oyun çeflidim daha bol” tart›flmas›n›n
yan›nda, “Benim konsolum insanl›¤a
daha faydal›” çekiflmesini de getirecek
gibi görünüyor.
L e v e n t D a fl k › r a n
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