


u só quero dizer uma palavra.
Só uma. Você está ouvindo?
Silício. Este é o ano em que o
microchip está de volta. Não é
só porque o novo processador
da Intel, o Core 2 Extreme, é

absurdamente rápido, deixando todos os
geeks de boca aberta. Nem porque a AMD
está se preparando para dar o troco, ao
adquirir a ATI por US$ 5,4 bilhões ou
porque ela prepara uma plataforma com
quatro núcleos e quatro placas de vídeo.
A questão mais importante é que esses
chips de alta velocidade estão chegando
no momento certo. Agora, mais do que
em qualquer outro momento da última
década, nós precisamos do poder que virá
com esses novos processadores.
Nos últimos meses, o mundo começou a
usar softwares cada vez mais exigentes.
Se você estiver convertendo seu vídeo
para tocar num iPod, jogando o último
game 3D ou procurando algo em e-mails
de anos atrás com uma ferramenta de
busca no seu desktop, de repente seu PC
"rápido o suficiente" vai parecer muito
lento. E nos próximos meses, quando o
Windows Vista f inalmente estiver à venda
(esperamos que seja no começo de 2007),
isso vai f icar ainda mais evidente. Mais do
que qualquer outro sistema operacional
recente, o Vista exige um salto no poder
de processamento. O sistema operacional
inteiro trabalha melhor em 3D. Indexa-
ção permanente e ferramentas de busca
comem ciclos de CPU no café-da-manhã.
Sob o novo sistema operacional, mesmo
simples clientes de e-mail e processado-
res de texto exigem mais poder.

De volta para o futuro
Durante os anos 80 e até o final dos 90,
uma certa aura existia ao redor dos pe-
quenos quadrados de silício escondidos
dentro de nossos PCs. Cada novo chip,
mais rápido do que o anterior, abria um
mundo de novas possibilidades - dos
enormes modelos de planilhas possíveis
no 286 aos bancos de dados no desktop e
as interfaces gráficas permitidas pelo 486
e Pentium. Então, quando a década che-
gou ao fim, tudo isso mudou. O microchip
perdeu seu charme.

Depois de quase 20 anos de silício
cada vez mais poderoso, todos estavam
satisfeitos. Os últimos chips eram rápidos
o suficiente e sobravam. O crescimento
da internet colocou a importância nos
browsers, o que moveu muito da carga de
processamento para a rede. E, por mais
que tentassem, os desenvolvedores de
software não puderam adicionar novos

recursos aos nossos processadores de
texto, planilhas e clientes de e-mail para
acompanhar a lei de Moore.

No começo de 2001, a pergunta era:
"Você precisa de mais poder de processa-
mento? E você deveria pagar mais por uma
máquina super-rápida?" A conclusão: "A
não ser que você seja um designer, editor
de vídeo digital ou cientista da NASA, a
resposta para as duas questões é não. As
velocidades dos processadores são mais
do que o suficiente para a maioria dos
usuários de PCs".

É claro, a lei de Moore continuou
valendo. Os processadores continuaram a
melhorar. Os designers, editores de vídeo
digital e cientistas da NASA precisavam
deles - sem mencionar os caras fazendo
filmes na Pixar, gamers hardcore e leitores
da PC Magazine. Mas, apesar dos esforços
da Intel e da AMD, o microchip nunca
recuperou seu status de rock star. Fazer o
upgrade para a última CPU virou mais um
luxo do que uma necessidade.

Até agora. O charme está de volta.
Nós precisamos novamente de novos

processadores. Isso inclui não só CPUs,
os chips no coração dos PCs, mas tam-
bém placas de vídeo, quer dizer, os chips
que montam as imagens nos monitores,
junto com os chipsets c memórias que
fazem o trabalho sujo. A cada dia, os
aplicativos estão crescendo rapidamen-
te, finalmente ultrapassando os micro-
chips e exigindo mais.

Naturalmente, os games 3D forçaram o -
avanço, mas também outras ferramentas,
como Google Desktop e Yahoo! Desktop
Search, que indexam seu HD a todo mo-
mento, para que você possa encontrar seus
arquivos, contatos, notas e e-mails sempre
que quiser. E não podemos1 nos esquecer
do fator iPod video. Para tocar um arquivo
de vídeo em um iPod, é preciso convertê-
lo para o formato MPEG-4. Conversões
similares são necessárias para tocar áudio
e vídeo em outros aplicativos e apare-
lhos. E todos eles exigem uma formidável
quantidade de processamento. O aumento
do malwarc também contribuiu. Suítes
de segurança mastigam muitos ciclos no
processo de nos proteger contra spy ware,
vírus, worms, spam, keyloggers, cavalos
de Tróia, rootkits, phishing, pharming c
muito mais.

A boa notícia é que os chips necessários
estão aqui, hoje. Em maio, a AMD mostrou
seu Athlon 64 FX-62, um dual core de 64
bits compatível com memória DDR2 de
alta velocidade. Era o processador para
desktop mais rápido que já vimos - até a
Intel desembrulhar o Core 2 Extreme no

meio de julho. Ao mesmo tempo, os dois
gigantes da indústria gráfica - a nVidia
e a nova compra da AMD, a ATI - estão
escalando as alturas com novos processa-
dores gráficos e um novo núcleo lógico, os
chipsets de placas-mãe que complemen-
tam nossas CPUs. Se você ainda não sabe
"o que está rolando", é melhor se informar.

Segredos do Conroe
Como o FX-62 da AMD, o Core 2 Extre-
me da Intel é um processador dual-core
de 64 bits. Nossos analistas foram os
primeiros a testar o chip e os resultados
foram de tirar o fôlego. Apesar de uma
velocidade de clock comparável, ele é
quase 30% mais rápido do que o FX-62
nos testes do SYSmark 2004 SE, o ben-
chmark padrão da indústria. É verdade,
quase 30% mais rápido. Nós também
percebemos uma velocidade similar em
todos os outros testes, de codificação de
vídeo a renderização 3D. O Core 2 Duo
Extreme e seu irmão, o Core 2 Duo, de-
monstram um avanço muito importante.

Os dois chips - com codinome Conroe
enquanto estavam sendo desenvolvidos
- marcam o lançamento da micro-arqui-
tetura Intel Core., um design que tam-
bém é a base para os novos chips para
notebooks, codinome Merom, e proces-
sadores para servidores, o Woodcrest
(estranhamente os novos chips Core 2
não têm nada a ver com o atual proces-
sador Core Duo. No mercado de chips, a
criação de nomes nem sempre faz algum
sentido).

Mais do que simplesmente aumentar
a velocidade do clock, a Intel aumentou
o número de instruções que esses chips
podem executar durante cada ciclo.
Como resultado, a performance aumen-
ta c o consumo de energia diminui. A
nova arquitetura não é só mais rápida.
Ela é mais eficiente no uso de energia.
De acordo com os nossos testes, o Core
2 Duo economiza mais ou menos 19% de
energia em todo o sistema do PC em
comparação com o Pentium Extreme
Edition, a CPU mais moderna da Intel,
ou com o FX-62 da AMD.

Isso foi conseguido por uma nova
tecnologia chamada Wide Dynamic Exe-
cution. Anteriormente, os chips da Intel
conseguiam trabalhar só três instruções
de cada vez. Com o Wide Dynamic Execu-
tion, o número aumentou para quatro - e
ainda são tratadas de forma mais eficiente.
Os buffers de instruções são mais longos,
assim, mais tarefas podem ser enfileira-
das para execução. A previsão de desvios
(branch prediction) melhorou, assim os
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AMD + ATI: O QUE ISSO SIGNIFICA?

No final de julho, a AMD adquiriu a AMD
em um negócio de US$ 5,4 bilhões. Mas,
na prática, o que vem por aí? Por enquanto,
representantes das duas companhias no
Brasil não falam sobre o aspecto tecnológico
da mudança. Primeiro, porque o negócio é
muito recente e as estratégias de como a
nova empresa irá funcionar (e se será uma
empresa única ou continuam como unidades
independentes) não foram definidas nem
divulgadas ainda. Segundo, porque os órgãos
reguladores nos Estados Unidos e Canadá pre-
cisam aprovar a compra. "Vamos ter espaço
para aumentar a inovação no PC", prevê Paul
Ayscough, gerente geral da ATI para América
Latina. "Por enquanto, os negócios continuam
os mesmos", explica. Para José Antônio Sco-
diero, vice-presidente de marketing e vendas
da AMD para América Latina, a aquisição da
ATI coloca a empresa de volta na liderança
da inovação em PCs. "É uma seqüência de
fatores: lançamos o Opteron em 2004, sendo
os primeiros a entrar no mundo 64 bits, os
chips dual core vieram antes peta AMD, tendo
sido lançados há um ano", avalia. "A chegada
da ATI aumenta o portfólio da AMD em pro-
cessadores gráficos e de imagens, chipsets
e permite que a empresa entre em uma nova
área, a de eletrônicos de consumo, já que a ATI
fabrica dispositivos para games, celulares e
TV digital", conclui Scodiero.

A transição deve terminar até o final deste
ano. Em meados de 2007, devem surgir os
primeiros produtos resultantes da união
entre as duas empresas - já especula-se em
processadores quad core com processamen-
to de vídeo integrado, o que seria um salto
enorme para usuários que precisam de alto
poder de processamento e de vídeo ao mesmo
tempo, como designers, editores de vídeo
e gamers. Como a ATI atualmente produz
chipsets e placas de vídeo para a plataforma
Intel, podem ocorrer algumas mudanças no
relacionamento entre as duas empresas.
Entretanto, Scodiero explica que a AMD apoia
a Fair Open Competition - o que significa que
a ATI pode continuar a fornecer componentes
para qualquer linha de processadores.
- Henrique Martin.

chips podem determinar melhor quais
instruções executar em seguida à última.
E, em alguns casos, usando um novo
recurso chamado "macrofusão", o chip
pode processar duas instruções como
uma. Certos pares comuns são simples-
mente combinados.

E lembre-se: esses são os processadores
dual-core. Cada chip vem com duas CPUs.
Se você precisa realizar tarefas múltiplas
ou está rodando um aplicativo multithre-
ad, usando ambos núcleos ao mesmo tem-
po, o Core 2 Extreme pode executar oito
instruções ao mesmo tempo. Com o novo
Advanced Smart Cache, a Intel também
melhorou a forma como esses núcleos
duplos trabalham juntos. Ao contrário de
usar caches de memória L2 separados, os
dois núcleos compartilham um cache L2
central. Assim, se eles estiverem traba-
lhando no mesmo conjunto de dados, ele
não precisa ser guardado em dois lugares.
E se um núcleo necessitar de mais cache
que o outro, o espaço pode ser alocado de
acordo com a necessidade.

O desafio da AMD
Graças a essas melhorias - e outras envol-
vendo acesso à memória e o tratamento de
instruções multimídia - o Core 2 Extreme
é sua melhor opção hoje para rodar uma
ampla variedade de software. Julgando pe-
los números do SYSmark, o chip não tem
rivais quando roda aplicativos de produ-
tividade estilo Office, bem como pacotes
de webdesign. Mas ele também está bem à
frente da concorrência quando falamos de
codificação de áudio e vídeo, renderização
de imagens e jogos 3D.

Comparado com o Athlon 64 FX-62 da
AMD, o Core 2 Extreme é 30% mais rápido
quando usado para a codificação de vídeos
no formato DivX, 12% mais rápido na
criação de modelos 3D via Autodesk 3ds
Max7 e impressionantes 36% mais rápido
rodando um game 3D como Half-Life 2.

Mas existem exceções. Durante o nosso
benchmark, o FX-62 foi melhor do que o
novo chip da Intel em alguns testes isolados.

O FX-62 e o Athlon 64 X2 5000+, que
é um pouco mais lento, são os primeiros
chips que funcionam no novo soquete da
AMD, chamado de AM2.0 atual soquete
com 939 pinos só funcionava com a memó-
ria DDR, que recentemente foi ultrapassada
pelo padrão DDR2, bem mais rápido. O
AM2 acrescenta um pino extra - assim,
somente será possível usar os novos chips
- e só trabalha com DDR2. Este padrão de
memória chega a taxas de transferência de
667 Mbps, enquanto o DDR só alcança 400.

Mas a Intel usa DDR2 também. Quando
comparamos o FX-62 com o novo chip
da Intel, o grande ponto de interesse é
o controlador de memória integrado da
AMD, que roda na mesma freqüência que
a própria CPU. A Intel usa um controla-
dor de memória separado e, em certas
situações, tal integração pode ser uma
vantagem para a AMD. Essa vantagem
pode não ser exagerada, mas o FX-62 real-
mente teve resultados 30% superiores aos
do Core 2 Extreme no teste MemBench do
ScienceMark.

Também vale a pena notar que o FX-62
inclui um cache L2 separado para cada
núcleo. Podem existir casos nos quais isso
funciona melhor que o cache unificado da
Intel. Isso significa que certos aplicativos
rodarão mais rápido em um AMD? Nós
não temos tanta certeza. Sim, o FX-62 foi
melhor que o Core 2 em alguns poucos
benchmarks sintéticos baseados em me-
mória. Mas ele ficou atrás nos testes com
aplicativos reais.

Você pode apostar, no entanto, que mais
velocidade virá na linha FX. A AMD só
está se acostumando com a DDR2. Talvez
por causa das questões de temporização
entre o controlador de memória e a me-
mória em si, o salto para o novo padrão
não parece ter feito uma grande diferença

O GRANDE AVANÇO DA INTEL
Nas palavras de Loyd Case, papa das CPUs na Extreme-

Tech.com, "o Conroe é absurdamente rápido". De acordo
com os testes de Loyd, o processador Core 2 da Intel (que
tinha o codinome Conroe) roda os aplicativos diários 40%
mais rápido do que o campeão anterior da empresa, o Pen-
tium Extreme Edition. Isso o faz mais de 30% mais rápido do
que a última CPU da AMD quando rodando softwares co-
muns - apesar de que o Athlon 64 FX-62 ainda leva o prêmio
em algumas tarefas centradas na memória. O Conroe ainda
é extremamente eficiente. Ele ultrapassa os concorrentes e
ainda usa menos energia.

Barras maiores são melhores

O VELHO

AMD Athlon 54 FX-60

Intel Pentium Extreme

O NOVO

AMD Athlon 64 FX-62

Intel Core 2 Extreme X6800

Performance geral

(SYSmark 2004 SE)

Performance de jogos
(Half-Life 2 benchmark,
800x600, baixos detalhes, frames
por segundo

54 PC MAGAZINE SETEMBRO 2006 www.pcmag.com.br



ONTEM E HOJE
VINTE E SETE ANOS DEPOIS, NÓS AINDA ESTAMOS USANDO SAPATOS PLATAFORMA. MAS PELO MENOS TEMOS

MICROPROCESSADORES MAIS RÁPIDOS. EM 1979, A INTEL APRESENTOU O 8088, MICROPROCESSADOR DESTINADO

A ESTAR NOS PRIMEIROS PCS IBM. ELE TINHA QUASE 30 MIL TRANSISTORES E CLOCK DE 5 MHZ.

DÁ PARA DIZER COM SEGURANÇA QUE O NOVO CORE 2 EXTREME É UM GIGANTESCO PASSO À FRENTE.

Compressão de áudio

(PCMark Multihead Teste

1, KB por segundo)

Memória

(PCMark Memory Read 8 MB,

MB lido por seg.)

Barras menores são melhores

O VELHO

AMD Athlon 64 FX-60
lntel Pentium Extreme

O NOVO
AMD Athlon 64 FX-62

Intel Core 2 Extreme X6800

Codificação de vídeo

(DivX 6.2.5 HTProf Ne, Alta

Qualidade, Enchanced MT)

Gastos de energia
(picos do sistema em

watts durante 3DMark06)
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ELES NÃO
ESQUECERAM ALGO?

O último e melhor desktop da In-
tel é chamado de Core 2 Extreme.
É isso mesmo: Core 2 Extreme.
Pela primeira vez em 13 anos, o
nome do chip principal da empre-
sa não inclui a palavra Pentium.

para o desempenho geral. Quando a AMD
melhorar a arquitetura atual, aqueles chips
de memória mais rápidos vão realmente
começar a voar. Olhando mais longe, em
2007, os objetivos da AMD incluem um
chip de 65 nanômetros com o codinome
Brisbane (o FX-62 usa um processo de
manufatura de 90 nanômetros). Só o tempo
e os benchmarks podem nos dizer quem
vai levar o título de rei do desempenho nos
próximos meses.

Cores e Core Logic
Independentemente do caso, tanto o Athlon
64 FX-62 da AMD e o Core 2 da Intel oferecem
muito mais do que seu processador atual. Ro-
dando o SYSmark 2004 SE, o Core 2 Extreme é
40% mais rápido que o líder anterior da Intel,
o Pentium Extreme Edition 965. E o Athlon 64
FX-62 da AMD é quase 6% mais rápido que
o FX-60, que tinha chegado ao mercado em
janeiro. A diferença entre esses novos chips e
seu velho Pentium II é astronômica. Eles até
oferecem novas ferramentas de processamen-
to, incluindo virtualização, o que permite que
um PC se comporte como vários PCs.

O JOGO DOS CODINOMES

Se você mexe com áudio, vídeo e games,
um novo processador dual core é essencial.
Mas não pense que isso é tudo que você
precisa. Processadores gráficos modernos
desempenham um papel mais importante
do que no passado. Em alguns casos, eles
processam mais do que gráficos. Quando o
Windows Vista for lançado, um novo chip
gráfico vai ser ainda mais importante. A
incrível interface Aero Glass do Vista ne-
cessita de uma placa de vídeo AGP ou PCI
Express com 64 MB de RAM, com profundi-
dade de cor de 32 bits por pixel e suporte à
API gráfica DirectX 9. De outra forma, você
só conseguirá uma imitação em 2D.

Então, temos o core logic. Tanto a ATI
quanto a nVidia oferecem chipsets core
logic que são desenhados para trabalhar não
com uma, mas com duas placas de vídeo. É
isso mesmo: você pode rodar dois proces-
sadores gráficos bem como duas CPUs. Os
chipsets SLI da nVidia e da ATI (o famoso
CrossFire) trabalham com as duas plata-
formas (AMD e Intel). Mesmo aplicativos
single-threaded se beneficiam de duas
placas de vídeo.

Algumas coisas nunca deveriam mudar, é o que achamos aqui na PC Magazine em relação aos microprocessadores. Oficialmente, o nome dele
é Intel Core 2 Extreme X6800. Para nós, ele sempre será Conroe. Usamos esse nome por tantos meses enquanto os chips ainda estavam em desen-
volvimento que mudar agora é quase impossível. É a mesma coisa desde o meio da década de 90, quando os codinomes da Intel ganharam um tom,
digamos, geográfico. O esperado sucessor do Pentium ganhou o codinome de Klamath, nome de um rio no Oregon. Perto desse, o nome Pentium II
não teve nenhuma chance. Você é tão geek como a gente? Veja quantos chips você consegue ligar ao codinome original. Mas não olhe as respostas.

GEEKÔMETRO
Respostas corretas Rank
O Wannabe
1-2 Aspirante a nerd
3-4 Geek
5-6 Super Geek
7-8 Leitor da PC Magazine
9-10 Editor honorário da PC Mag
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AS GPUS SUPER-SOFISTICADAS DE HOJE AGÜENTAM TUDO, DE GAMES 3D A CONVERSÕES PARA O IPOD VÍDEO.

está no formato AVI e o iPod toca MPEG-4.
A não ser que você tenha bastante poder de
processamento, a conversão poderia levar
mais de uma hora. A CPU certa poderia eco-
nomizar incontáveis minutos. A GPU certa
poderia economizar ainda mais.

Agora você sabe que existe mais de um
processador comandando o seu PC. Além da
CPU (unidade de processamento central, na
sigla em inglês), existe a GPU (unidade de
processamento gráfico). Sem dúvida, você
também sabe que as GPUs desempenham
um papel extremamente importante no
desempenho do sistema. Esses são os chips
que na verdade montam as imagens que
aparecem no seu desktop.

O que você pode não saber é que o poder
das GPUs está aumentando. Hoje, mesmo
os chips gráficos integrados mais simples
- partes baratas dos chipsets de placas-mãe
como as GMA900 e 950 da Intel - funcionam
bem na renderização de imagens 3D. En-
quanto isso, as GPUs mais poderosas, como
as placas de vídeo plugadas em slots PCI x16
de alta velocidade, estão se transformando
em co-processadores da CPU, assumindo
mais tarefas do que antes e tirando o peso do
processador principal.

Esses chips poderosos estão muito
distantes das primeiras placas 3D que você
usava no meio dos anos 90. Eles oferecem
excelente performance de ponto flutuan-
te, uma grande ajuda para aplicativos que
usam gráficos de última geração bem como
softwares de engenharia e científicos. Eles
são altamente programáveis. E são "paraleli-
záveis". O que isso significa? Uma placa ATI
da série Radeon X1900 inclui 48 unidades
aritméticas e lógicas ou ALUs, cada uma ca-

Universo paralelo
Equipado com 48 unidades lógicas aritméticas: a Radeon
X1900 da ATI consegue o máximo em termos de com-
putação paralela, uma grande ajuda para games 3D.

paz de trabalhar com números de 32 bits em
ponto flutuante. Isso significa que elas são
perfeitas para tarefas facilmente quebradas
em pequenos pedaços. Cada pedaço pode
rodar simultaneamente.

Uma aplicação é a aceleração 3D, o obje-
tivo primário de uma placa gráfica. Depois,
está o cálculo da física dos games - a mate-
mática que determina, entre outras coisas,
como os caras mortos caem de uma escada
durante um jogo de tiro em primeira pessoa.
Enquanto empresas como a Ageia estão
desenvolvendo chips dedicados à aceleração
física, as engines de computação paralela
construídas nas placas gráficas de hoje são
ideais para vários tipos de cálculos físicos. A
nVidia trabalha com a Havok, um desenvol-
vedor de APIs (interfaces de programação
de aplicativos, na sigla em inglês) físicas para
games, no esforço para levar a aceleração
física para a GPU (a solução da Havok para a
nVidia também funciona em placas ATI). A
ATI planeja mostrar sua própria solução até
o final do ano.

As GPUs podem fazer a transcodificação
de vídeo, a conversão de um formato para ou-
tro. Com a tecnologia Avivo da ATI usada nas
placas Radeon X1900, dá para converter um
stream (transmissão) de vídeo rapidamente
de um codec para outro (processo chamado
de transcodificação). Com, digamos, um clipe
em AVI da Beyoncé, é possível convertê-lo
rapidamente para MPEG-4 para tocar no seu
iPod. Na mesma linha, os desenvolvedores

estão discutindo a possibilidade de usar a
força das GPUs para tirar um pouco da carga
do processamento de áudio das CPUs.

Um projeto chamado "General Purpose
Computation on GPUs" (Computação Geral
nas GPUs), GPGPU para encurtar, está
liderando o mais ambicioso uso dos proces-
sadores gráficos. O objetivo é trabalhar com
uma ampla camada de tarefas em paralelo,
incluindo processamento de sinais, rende-
rização 3D offline, visão computadorizada
e muito mais. Você encontra mais sobre a
GPGPU em www.gpgj5u.org.

Como é rodar aplicativos numa GPU em
comparação com a CPU? Realmente, depende
da tarefa. Quando desenvolveu a Avivo, a ATI
descobriu que a transcodificação de vídeo na
GPU pode ser entre quatro e oito vezes mais
rápida do que uma CPU dual core de última
geração. É claro que as CPUs estão sempre
evoluindo. No ano que vem, veremos as CPUs
quad core, que poderiam acabar com o proble-
ma na hora de rodar alguns aplicativos.

Mas as GPUs também continuarão a evo-
luir. Hardware capaz de suportar a Direct 3D
10, a nova geração da API 3D da Microsoft, vai
oferecer mais recursos de programação e fará
parte dos PCs com o Windows Vista que co-
meçarão a ser vendidos no final do ano. Todo
esse poder dentro dos novos PCs com Vista
será uma tentação para programadores que
vão tentar criar vários tipos de novas tarefas.
A CPU sempre vai ser o foco principal. Mas a
GPU sabe como roubá-lo. - Loyd.Case

A TERCEIRA DIMENSÃO
As novas GPUs da ATI e nVidia têm uma

velocidade duas vezes maior do que a ATI

Radeon X800 XL, uma placa de vídeo de

última geração que foi lançada há pouco

mais de 18 meses.

Barras maiores são melhores

A VELHA

ATI Radeon X800XL

(lançamento: 1/1/2004)

AS NOVAS

ATI Radeon X1900

(lançamento: 24/1/2006)

nVidia GeForce 7900 GTX

(lançamento: 9/3/2006)

Performance 3D

(3DMark06)
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ocê acabou de fazer o down-
load do novo videoclipe
da Beyoncé do seu site
favorito e agora quer a atual
rainha do pop no seu iPod.
O problema é que o vídeo

CHIPS GRÁFICOS REARMADOS
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ASSISTENTES DE SILÍCIO
Como parte de uma nova iniciativa
chamada Torrenza, a AMD está
licenciando parte de sua arquitetura
para fabricantes de chips terceiriza-
dos, encorajando, assim, o desen-
volvimento de co-processadores
especializados que se conectem
diretamente às CPUs da AMD. A idéia
é que esses co-processadores pos-
sam trabalhar com qualquer coisa, de
codificação de vídeo a games 3D.

Os drivers - distribuídos pela ATI e nVi-
dia - automaticamente dividem as tarefas
entre as duas. Mas não é possível misturar
chipsets e GPUs. Se você estiver usando
duas placas de vídeo, é forçado a usar um
chipset nVidia com uma GPU nVidia ou
um chipset ATI com uma GPU ATI.

Sinal dos quatro
Você realmente precisa de dois núcleos
e dois processadores gráficos? Se não for
o caso agora, será no futuro próximo.
É questão de tempo para avançar além
dos processadores de texto, browsers e
clientes de e-mail. Quando você ganhar

Quake 4 de Natal, tudo vai mudar. Antes
de perceber, mesmo uma configuração
2x2 vai parecer terrivelmente lenta.

A nVidia mostrou uma versão especial
de sua tecnologia SLI que permite duas
placas de vídeo com duas GPUs cada, num
total de quatro processadores gráficos.
E em junho, tentando não ficar muito
atrás da Intel, a AMD anunciou planos de
criação de uma nova plataforma chamada
4x4, que irá juntar quatro chips gráficos
com duas CPUs dual core. Então, teremos
as CPUs quad core. Não temos nenhuma
dúvida, o microchip voltou. 

VAMOS FICAR VIRTUAIS

Eles não rodam somente a coisa real. Eles
rodam PCs imaginários também. Novos chips
da Intel e da AMD estão prontos para uma
tarefa imaginária chamada virtualização. É um
conceito do próprio Descartes - ou, pelo me-
nos, dos caras que fizeram The Matrix. Com a
virtualização, uma máquina pode se compor-
tar como se fosse várias máquinas. Um único
PC pode rodar diversos PCs virtuais.

E isso é mais do que um simples truque.
Capaz de rodar múltiplos sistemas operacio-
nais sobre um único sistema, a virtualização
já é uma ferramenta essencial para desen-
volvedores de software e alguns gerentes de
TI. Mesmo os usuários médios podem se
beneficiar. Não seria legal rodar o Windows e
o Mac OS simultaneamente?

Graças à Intel e à AMD, isso é mais rápido
- e mais confiável - do que antes. As CPUs
Core 2 Duo da Intel incluem uma nova
tecnologia de virtualização chamada Intel VT,
enquanto os chips Athlon 64 da AMD ofere-
cem uma configuração comparável, a AMD
Virtualization.

Imagine um PC rodando diversas máquinas
virtuais, ou VMs. Cada VM roda seu próprio
software e este software opera de forma
independente de todo o resto no PC, inclusive

as outras VMs. Isso permite que nosso PC
rode múltiplos sistemas operacionais. Se um
sistema operacional em uma VM travar, os
outros continuam trabalhando como se nada
tivesse acontecido.

Desenvolvedores e gerentes de TI gostam
dessa configuração porque podem testar no-
vos aplicativos em múltiplas plataformas. E é
claro, a virtualização permite que os usuários
rodem tanto o Windows como o Mac OS ao
mesmo tempo. Com um dual boot tradicio-
nal, você é forçado a carregar ou um ou o
outro. Dê uma olhada no Parallels Worksta-
tion (www.paralieis.com), uma ferramenta
dual-OS que já tem suporte à Intel VT.

Mas existem muitas outras possibilidades.
Por que não rodar seu browser dentro de uma
máquina virtual? Se você visitar um site que
tenta instalar um software malicioso no seu
sistema, você simplesmente fecha a VM. E se
você compartilha seu PC com seu filho adoles-
cente - e não confia totalmente no bom senso
dele? Você o restringe a uma VM. Se algo
desagradável infectar essa máquina virtual, ela
não vai afetar todo o PC.

Intel e AMD não inventaram a virtualiza-
ção, elas só melhoraram. Há tempos já temos
pacotes de software que rodam máquinas

virtuais. O mais comum é o VMWare (www.
vmware.com), um produto comercial voltado
para servidores - e que tem máquinas virtuais
com Linux para download gratuito. Outro
pacote popular é o XenSource, que é montado
sobre o Xen Virtual Machine Monitor, pacote
open source. Com a virtualização baseada
somente em software, as VMs rodam por fora
da camada de proteção "ring O" da CPU, onde
roda, em geral, o kernel do sistema operacio-
nal. Isso protege uma VM do resto do PC, mas
cria todo tipo de problemas logísticos porque
o sistema operacional da VM não está rodan-
do onde o sistema operacional geralmente
roda. A Intel VT resolve esse problema ao dar
às VMs uma camada própria de proteção. Em
tese, a AMD faz a mesma coisa, mas a empresa
não discute especificidades.

A maioria das pessoas vai tirar vantagens
dessas tecnologias agora? Provavelmente não.
Mas o potencial existe. Talvez nem consi-
gamos perceber como aplicativos do futuro
poderão ganhar com essas tecnologias de VM.
A virtualização do hardware oferece um novo
espaço para desenvolvedores de aplicativos e é
provável que os cenários que possamos prever
hoje serão muito simplistas comparados com
os softwares que vão aparecer no futuro.
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GRANDE LUTA DO MARKETING

LIVE! X VIIV

UMA SE CHAMA LIVE! A OUTRA, VIIV. NÃO É NENHUMA SURPRESA QUE SEJA IMPOSSÍVEL DIFERENCIAR UMA DA
OUTRA. AQUI MOSTRAMOS COMO A CAMPANHA DE MARKETING DAS DUAS PLATAFORMAS É MUITO PARECIDA NOS

ESTADOS UNIDOS - E NEM SINAL DELAS POR ENQUANTO NO BRASIL.

AMD LIVE! INTEL VIIV

Acesso fácil a todas as coisas digitais
da sua vida

Processador AMD dual core,
Windows Media Center e vários

aplicativos multimídia

LogMeln, Org, Nerwork Magic,
Streamload

Acer, Alienware, Fujitsu Siemens
Computers, HP

Peter Frampton, Dweezil Zappa
(acima)

Slogan

O que é?

Principais parceiros
de software

Principais parceiros
de hardware

Garotos-propaganda

Um mundo de entretenimento digital na
ponta dos seus dedos

Chipset Intel, processador Intel dual core,
Windows Media Center e vários aplicativos

multimídia

AOL, ClickStar, DirecTV, ESPN, Google,
Movielink, NBC, Yahoo!

Acer, Dell, Gateway, HP, Lenovo, Shttle, Sony,
Systemax, Winbook

Morgan Freeman, Tom Hanks
(atjma)

O QUE VOCÊ DEVERIA COMPRAR?

Está na hora de fazer um upgrade para a nova safra de

microprocessadores. Mas qual é o melhor para você?

Aqui está a nossa recomendação para os usuários de

PC mais comuns.

O GAMER
Idade: vinte e poucos
Profissão: estudante

Softwares favoritos: Quake 4, Call of
Duty,Battlefield2

Recomendado: CPU Intel Core 2
Extreme, 2 GB de RAM, chipset

nVidia SLI, duas GPUs nVidia
GeForce 7900

O FANÁTICO POR IPOD VÍDEO
Idade: final dos vinte

Profissão: especialista em desen-
volvimento de internet

Softwares favoritos: iTunes, Quick-
Time Pro

Recomendado: CPU Intel Core 2
Extreme, l GB de RAM, chipset ATI
CrossFire, GPU ATI Radeon X1800

O ENGENHEIRO
idade: quarenta e poucos
Profissão: guru de banco de dados
Softwares favoritos: FoxPro, DB2,
SQLServer
Recomendado: AMD Athlon 64
FX-62, 2 GB de RAM, chipset
nVidia GeForce 6150 com gráfi-
cos integrados

0 PROGRAMADOR
Idade: trinta e poucos
Profissão: programador
de software
Softwares favoritos: VMWare
Workstation, Eclipse Wbrkbench
Recomendado: Intel Core 2 Duo,
1 GB de RAM, chipset Intel P965
Express, GPU nVidia GeForce 7600

Text Box
Fonte: PC Magazine, n.13, p.52-59, set. 2006.




