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Dlaczego zdecydowaliúmy siÍ zaprezen-
towaÊ Czytelnikom EP komputery wyprodu-
kowane przez SiliconGraphics? Przede
wszystkim komputery z†rodziny 320/540 to
pierwsze maszyny tej firmy pracuj¹ce pod
kontrol¹ systemu operacyjnego Windows
NT. SiliconGraphics, to firma znana z†pro-
dukcji bardzo wydajnych systemÛw kompu-
terowych przeznaczonych dla profesjonal-
nych uøytkownikÛw. Nie do pominiÍcia jest
fakt, øe ugruntowana renoma firmy Silicon-
Graphics znacznie wzros³a od chwili prze-
jÍcia firmy Cray - producenta chyba najsze-
rzej znanych superkomputerÛw. Posiadanie
takiego komputera, a†w³aúciwie praca na
nim, z†pewnoúci¹ dodaje prestiøu. Dotych-
czas uøytkownicy komputerÛw SGI skazani
byli na pracÍ w†systemie UNIX, co wielu
inøynierÛw skutecznie odstrasza³o. Znany
z†komputerÛw domowych i†biurowych in-
terfejs graficzny systemu Windows NT
z†pewnoúci¹ przyczyni siÍ do ³atwiejszego
oswojenia maszyny. DziÍki Windows NT
jest moøliwy dostÍp do szerokiej gamy op-
rogramowania inøynierskiego stworzonego
z†myúl¹ o†tym systemie.
Futurystyczna stylistyka komputerÛw SGI

320/540 musi budziÊ uznanie. Podobne roz-
wi¹zania moøna by³o spotkaÊ we wczeúniej-

Błękitny grom
Silicon Graphics 320/540 Visual Workstation

Na ³amach EP rzadko pojawiaj¹
siÍ testy sprzÍtu komputerowego.

Wynika to przede wszystkim
z†faktu, øe typowy ìdomowyî

komputer moøe z†powodzeniem
pe³niÊ funkcjÍ komputera

inøynierskiego. Opisy takich
komputerÛw moøna znaleüÊ
w†pismach specjalistycznych
i†nie ma potrzeby, abyúmy

powielali informacje tam zawarte.

szych komputerach firmy Silicon (np. O2,
Octane), ale systemy te by³y budowane
w†oparciu o†RISC-owe procesory firmy
MIPS. Szaro-niebieska obudowa, z†przesu-
wan¹ klapk¹ os³aniaj¹c¹ w³¹cznik zasilania
i†napÍdy, z†pewnoúci¹ przypadnie do gustu
kaødemu uøytkownikowi. W†zakresie stylis-
tyki komputerÛw z†procesorami Intela prak-
tycznie jedynym konkurentem dla serii 320/
540 s¹ systemy komputerowe firmy Inter-
graph (np. TDZ2000). Moøna nawet zary-
zykowaÊ stwierdzenie, øe powstanie serii
320/540 jest wynikiem sukcesu rynkowego
komputerÛw firmy Intergraph.
W†komputerach z†rodziny 320 moøna za-

stosowaÊ jeden lub dwa procesory: Pentium
II 400 MHz, Pentium III 450 MHz lub 500
MHz. Komputery s¹ wyposaøone w†512 kB
pamiÍci cache L2 i†pamiÍÊ operacyjn¹ o†po-
jemnoúci od 128 MB do 1†GB. W†kompu-
terach z†rodziny 540 moøna zainstalowaÊ
do czterech procesorÛw Pentium III Xeon,
a†pamiÍÊ operacyjn¹ moøna rozbudowaÊ do
2†GB.
Nie da siÍ ukryÊ, øe komputery serii 320/

540 nie naleø¹ do tanich w†porÛwnaniu
z†innymi markowymi komputerami o†podob-
nej konfiguracji. Mimo prestiøu marki Si-
licon (za to oczywiúcie warto zap³aciÊ), na

Bazowy model SGI 320.
✓ architektura IVC z chipsetem graficznym Cobalt;
✓ pojedynczy procesor Intel Pentium II 400 MHz/

512 kB L2 cache;
✓ 128 MB ECC SDRAM;
✓ HDD: 6,4 GB Ultra−ATA
✓ 3 sloty PCI (3,3 V);
✓ CD−ROM EIDE 32x;
✓ FDD: 1,44 MB;
✓ wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 10/100;
✓ jeden port równoległy;
✓ jeden port szeregowy;
✓ dwa porty USB;
✓ wejście/wyjście Composite/S−video;
✓ wbudowana stereofoniczna karta dźwiękowa;
✓ klawiatura USB;
✓ 3−przyciskowa mysz USB;
✓ Windows NT Workstation 4.0;
✓ 3 lata gwarancji;
✓ cena: ok. 3500 USD.
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pierwszy rzut oka nie da siÍ uzasadniÊ tak
wysokiej ceny. Dopiero bliøsze poznanie
komputera pozwala zrozumieÊ za co pro-
ducent wystawia rachunek. Jednoczeúnie
moøna doceniÊ g³Ûwn¹ ideÍ przyúwiecaj¹c¹
konstruktorom firmy SGI - zwiÍkszenie wy-
dajnoúci.
Komputery z†serii 320/540 nie s¹ kolej-

nymi klonami komputera PC produkowany-
mi przez znan¹ firmÍ. PoszczegÛlne jego
bloki zosta³y zaprojektowane z†myúl¹ o†wy-
dajnoúci do jakiej nawet nie zbliø¹ siÍ stan-
dardowe komputery. Tak dobre osi¹gi kom-
putery SGI 320/540 zawdziÍczaj¹ przede
wszystkim specjalnie opracowanemu chip-
setowi. Wystarczy zauwaøyÊ, øe transfer po-
miÍdzy poszczegÛlnymi blokami moøe osi¹-
gaÊ 3,2 GB/s (najpopularniejszy konkurent
chipset Intel 440BX - 800 MB/s). System
graficzny Cobalt zastosowany w†kompute-
rach SGI, dziÍki specjalizowanemu chipse-
towi, wykorzystuje szybk¹ pamiÍÊ operacyj-
n¹ komputera. Moøliwe jest przeznaczenie
dla systemu graficznego do 80% ca³kowitej
pojemnoúci pamiÍci operacyjnej. DziÍki ar-
chitekturze IVC (Integrated Visual Compu-
ting) jest moøliwe uzyskanie transferu szeúÊ
razy szybszego niø w†AGP 2x. DziÍki temu
we wszelkich operacjach graficznych (2D,
3D, rendering, animacje itp.) komputery
320/540 ustalaj¹ nowe granice wydajnoúci.
ZarÛwno system graficzny jak i†pozosta³e
uk³ady peryferyjne (audio, USB, Centronics,
RS-232) s¹ wbudowane w†p³ytÍ g³Ûwn¹. Roz-
budowa systemu jest moøliwa dziÍki 64-
bitowym z³¹czom PCI (trzy w†komputerach
serii 320 i†szeúÊ w†komputerach 540). Za-
stosowane z³¹cza PCI s¹ nowego standardu
3,3 V. Karty tego standardu nie s¹ jeszcze
zbyt popularne na rynku, ale z†pewnoúci¹
sytuacja ta ulegnie zmianie w†najbliøszym
czasie. MoøliwoúÊ do³¹czenia tylko jednego
napÍdu wewnÍtrznego i†jednego zewnÍtr-

znego z†pewnoúci¹ naleøy zaliczyÊ do wad
komputera. Bardzo ciekawie prezentuje siÍ
jego setup, opracowany w†sposÛb spotykany
w†rasowych komputerach UNIX-wych. Jest
on przejrzysty i†bardzo wygodny w†uøyciu.
Znajduj¹ca siÍ w†zestawie klawiatura

i†trzyprzyciskowa mysz s¹ wykonane
w†standardzie USB. Moøe to wywo³aÊ pew-
ne zdziwienie - Windows NT i†USB? OtÛø
dla komputerÛw SGI zosta³a stworzona spe-
cjalna wersja systemu Windows NT obs³u-
guj¹ca standard USB, ale dotyczy to tylko
klawiatury i†myszy. Komputer jest wyposa-
øony w†dwa gniazda USB, lecz wykorzys-
tanie drugiego gniazda bÍdzie moøliwe do-
piero w†systemie Windows 2000. Do kom-
putera nie ma moøliwoúci do³¹czenia stan-
dardowej klawiatury PC. Gniazdo do do³¹-
czenia myszy znajduje siÍ w†klawiaturze,
z†jej prawej strony. Takie rozwi¹zanie po-
zwala unikn¹Ê pl¹taniny kabli, ale w†trakcie
pracy kabel myszy czÍsto dostawa³ siÍ pod
ni¹.
Do komputera jest do³¹czone oprogramo-

wanie uøytkowe znajduj¹ce siÍ na kilku
p³ytach CD-ROM. Znajduje siÍ tam m.in.:
Netscape Communicator 4.5, McAfee Virus-
Scan, McAfee WebScanX, Intel LANDesk
Client Manager, Adobe Type Manager Lite,
DeBabelizer Pro 4.5 LE, MacDrive98, Color-
Lock. Bardzo efektownie s¹ przygotowane
programy demonstruj¹ce moøliwoúci syste-
mu.
Dope³nieniem kaødego zestawu kompute-

rowego jest monitor. Producent przygotowa³
trzy monitory, oczywiúcie w†kolorze nie-
biesko-szarym. Do wyboru s¹ dwa monitory
z†kineskopem Trinitron o†przek¹tnej 17 i†21
cali oraz monitor LCD o†przek¹tnej 19 cali
w†standardzie 16:9. Testowany w†redakcji
komputer pracowa³ z†21-calowym monito-
r em o †maksyma lne j rozdz i e l c zo ú c i
1920x1200/66 Hz. Obraz by³ bardzo ostry,
bez zniekszta³ceÒ konturÛw i†kolorÛw. Bar-
dzo ciekawie prezentuje siÍ monitor LCD.
Pracuje on w†rozdzielczoúci 1600x1024
i†moøna do niego dokupiÊ kalibrator ko-
lorÛw. Oczywiúcie do komputerÛw 320/
540 moøna do³¹czyÊ dowolny monitor
VGA.
Prezentowane komputery maj¹

w†nazwie Visual Workstation, co su-
geruje, øe s¹ przeznaczone do zasto-
sowaÒ graficznych. Oczywiúcie tak
nie jest, gdyø kaøda stacja graficzna
musi charakteryzowaÊ siÍ wysok¹
wydajnoúci¹, tak wiÍc odbiorc¹
tych komputerÛw bÍdzie kaødy
uøytkownik potrzebuj¹cy wydaj-
nego komputera. W†redakcji do-
konaliúmy testÛw komputera SGI
320 wyposaøonego w†pojedynczy
procesor Pentium III 450 MHz
z†256 MB pamiÍci RAM. Na kom-
puterze uruchamialiúmy aplika-
cje wspomagaj¹ce pracÍ elektro-
nika. By³y to przede wszystkim

programy do projektowania p³ytek druko-
wanych, a†w³aúciwie ich autoroutery. Au-
tomatyczne zaprojektowanie dosyÊ skompli-
kowanej p³ytki drukowanej w†programie
TraxMaker trwa³o o†oko³o 35% krÛcej niø
przy wykorzystaniu komputera Pentium II
300 MHz ze 128 MB RAM - oszczÍdnoúÊ
czasu jest wiÍc doúÊ duøa. Oczywiúcie, kon-
struktor realizuj¹cy nieskomplikowane pro-
jekty lub rÍcznie projektuj¹cy p³ytki dru-
kowane prawie nie zauwaøy rÛønicy wydaj-
noúci pomiÍdzy porÛwnywanymi kompute-
rami. Naleøy podkreúliÊ, øe 21-calowy mo-
nitor zapewnia wysoki komfort pracy - og-
l¹danie duøej powierzchni projektowanej
p³ytki zwiÍksza moøliwoúÊ ìogarniÍciaî ca-
³oúci projektu. Komputer SGI 320 wykorzys-
tywany by³ rÛwnieø do kompilacji aplikacji
w†úrodowisku Borland C++ Builder. Tu rÛw-
nieø wyniki wskaza³y olbrzymi¹ przewagÍ
komputera SGI. NajwiÍksze jednak oszczÍd-
noúci czasu wyst¹pi³y w†trakcie kompilacji
i†symulacji projektÛw w†systemie projekto-
wym Altera MAX-Plus.
Komputer w†redakcji by³ wykorzystywa-

ny do rÛønorodnych zadaÒ wymagaj¹cych
duøej mocy obliczeniowej. Wyniki testÛw
nie by³y dla nas zaskoczeniem, komputer
SGI w†kaødym zastosowaniu zapewnia kom-
fortow¹ i†wydajn¹ pracÍ.
Paweł Zbysiński

Komputer do testÛw w†redakcji udostÍp-
ni³a firma Elbatex z†Warszawy, tel. (0-22)
868-22-39.

WiÍcej informacji na temat komputerÛw
SGI moøna znaleüÊ w†Internecie pod ad-
resami: www.sgi.com, www.visual.sgi.com.


