
   29Elektronika Praktyczna 7/98

S  P  R  Z  Ę  T

Koniec hegemonii Intela?
Potentaci rynku komputerÛw osobistych

(mam tu na myúli Intela i†Microsoft) przy-
zwyczaili odbiorcÛw swoich produktÛw do
arbitralnych decyzji, ktÛre wymuszaj¹ zakupy
nowych wersji sprzÍtu i†oprogramowania.
Wbrew zamiarom i†g³oúnym zapowiedziom

Intela dotychczasowy standard ustanowiony
przez procesory Pentium MMX cieszy siÍ
nadal uznaniem wúrÛd uøytkownikÛw, a†tak-
øe wúrÛd producentÛw procesorÛw konkuren-
cyjnych w†stosunku do opracowaÒ Intela. Po-
wstaj¹ coraz szybsze procesory instalowane
w†podstawkach typu Socket-7, dziÍki czemu
uøytkownicy mog¹ zwiÍkszyÊ wydajnoúÊ

swoich komputerÛw bez koniecznoúci wy-
miany p³yty g³Ûwnej. Jednym z†ciekawszych,
a†przy tym ma³o znanych opracowaÒ tworz¹-
cych ten ìbuntowniczyî trend jest firma IDT
- producent procesorÛw IDT WinChip C6
(Centaur).
Rozwi¹zanie rÛwnie interesuj¹ce, lecz ad-

resowane do innej grupy uøytkownikÛw
przedstawi³y firmy Digital i Samsung. W†la-
boratoriach Digitala powsta³a bowiem p³yta
g³Ûwna, w†ktÛrej zamiast procesora pochod-
nego '86 instalowany jest ultraszybki procesor
Alpha 21164 produkowany na licencji Digitala
przez Samsunga. Aby w†pe³ni wykorzystaÊ

osza³amiaj¹c¹ wydajnoúÊ tych procesorÛw wy-
starcz¹ Windows NT, ktÛre zamieniaj¹ ten
niezwyk³y komputer w... PC-ta!
DziÍki wyposaøeniu p³yty g³Ûwnej w†z³¹cza

ISA oraz PCI moøna stosowaÊ do wspÛ³pracy
z†ni¹ standardowe uk³ady peryferyjne PC. Jak
pokaza³y doúwiadczenia prowadzone w†na-
szym laboratorium komputer PC z†proceso-
rem Alpha 21164 ma wszelkie atrybuty, aby
staÊ siÍ ìmaszyn¹ marzeÒî kaødego posiada-
cza standardowego PC.
Poniøej przedstawiamy krÛtki opis proce-

sora opracowanego przez IDT. Kolejne strony
poúwiÍcamy ultraszybkiemu PC-towi.

Czytelnicy, ktÛrzy doúwiadczyli na swojej
skÛrze k³opotÛw z†procesorami AMD i†Cyri-
xa, ktÛre nie zawsze potrafi¹ ìgodnieî zast¹-
piÊ prawdziwe Pentium podejd¹ z†pewnoúci¹
z†niedowierzaniem do rewelacji jak¹ chcemy
siÍ podzieliÊ w†artykule. Znaleüliúmy proce-
sor porÛwnywalny wydajnoúci¹ z†Pentium
MMX, lecz kilkakrotnie taÒszy! Do testÛw
otrzymaliúmy 200MHz wersjÍ procesora Cen-
taur, ktÛry jest produkowany przez firmÍ IDT.
Procesory Centaur maj¹ wbudowany kop-

rocesor arytmetyczny oraz jednostkÍ MMX,
s¹ wiÍc z†punktu widzenia uøytkownika zbli-
øone moøliwoúciami do Pentium MMX. Prze-
prowadzone w†naszym laboratorium testy
uøytkowe wykaza³y, øe Centaur jest nieco s
mniej wydajny od Pentium MMX. Przeprowa-
dzone prÛby polega³y na realizacji kilku za-
daÒ na dwÛch identycznie wyposaøonych
komputerach. CzÍstotliwoúÊ taktowania ze-
wnÍtrznej szyny w†obydwu przypadkach wy-
nosi³a 66MHz, zastosowano p³yty g³Ûwne Asus
TX97-L, obydwa komputery mia³y po 64MB
RAM, w†kaødym z†komputerÛw zainstalowa-
no dysk UDMA 3,2GB i†karty grafiki z†chip-
setem Virge.
Pierwsze z†zadaÒ polega³o na kompilacji

projektu miernika AVT-267 przy pomocy sys-
temu projektowego MAX+Plus II. Jest to doúÊ
wymagaj¹cy projekt, mieszcz¹cy siÍ z†nie-
wielkim zapasem w†uk³adzie MAX7128 (128
makrocel). Komputer z†procesorem Pentium
200 MMX poradzi³ sobie z†zadaniem w†ci¹gu
1†minuty 27 sekund, Centaur wymaga³ czasu
d³uøszego o†6†sekund.
Kolejny test polega³ na porÛwnaniu czasu

pracy autoroutera Specctra wspÛ³pracuj¹cego
z†pakietem Protel 3.0. Projekt uk³adu cyfro-
wego o†³¹cznej liczbie 1820 pinÛw, ³¹czonych
na dwÛch warstwach komputer z†procesorem

Tab. 1. Dostępne i planowane wersje procesorów WinChip (Centaur).
Częstotliwość Częstotliwość Napięcie Dostępność
nominalna szyny zasilania

180MHz 60MHz 3,3/3,52V teraz
200MHz 66MHz 3,3/3,52V teraz
225MHz 75MHz 3,3/3,52V pierwsza połowa roku '98
240MHz 60MHz 3,3V druga połowa roku '98

Pentium zrealizowa³ w†ci¹gu 14 mi-
nut 12 sekund. Centaur wypad³ nie-
co s³abiej, wykonuj¹c tÍ sam¹
pracÍ w†ci¹gu 15 minut 11
sekund.
Ostatni test polega³ na

porÛwnaniu czasÛw eks-
portu do postaci EPS
(postscriptowe) plikÛw
schematÛw kitu AVT-
2250 z†programu Corel
Draw 7.0. Komputer
z†Pentium poradzi³ so-
bie z†zdaniem w†ci¹gu
1†minuty 2†sekund, Cen-
taur zakoÒczy³ pracÍ po
1†minucie i†8†sekundach.
Przeprowadzone przez

nas testy nie umoøliwiaj¹
dok³adnej oceny wydajnoúci
procesorÛw, ale nie to by³o naszym zamiarem
- s¹ przecieø pisma znacznie lepiej ìosadzoneî
w†tematyce komputerowej. Jak pokazuje prak-
tyka, standardowe porÛwnania wydajnoúci s¹
podatne na manipulacje, a†ich wyniki rzadko
przek³adaj¹ siÍ na odczucia uøytkownikÛw.
Obydwa komputery zaprzÍgliúmy zatem do
typowych prac wykonywanych czÍsto w†la-
boratorium AVT, podczas przygotowywania
projektÛw do publikacji. Okaza³o siÍ, øe rÛø-
nica pomiÍdzy opracowaniami IDT i†Intela
jest s³abo odczuwalna dla uøytkownika. Nie
dotyczy to z†pewnoúci¹ gier najnowszej ge-
neracji, ktÛre bezwzglÍdnie ìwysysaj¹î moc
procesora, ale nie zosta³o to sprawdzone przez
autora.
Pewn¹ niedogodnoúci¹ (czy na pewno?)

Centaura 200MHz jest ma³o stabilna praca
z†podwyøszonymi czÍstotliwoúciami taktowa-
nia zewnÍtrznej szyny. Dobre efekty uda³o siÍ
osi¹gn¹Ê z†czÍstotliwoúciami 66, 68 i†75MHz
(czÍstotliwoúci taktowania rdzenia procesora
odpowiednio: 200MHz, 205MHz, 215MHz).
Praca z†czÍstotliwoúci¹ zewnÍtrzn¹ 83MHz

(wewnÍtrzna 250MHz) nie by³a moø-
liwa przez d³uøszy czas. Procesor
Pentium 200 MMX bez trudu ra-
dzi³ sobie z†tak wysok¹ czÍstot-
liwoúci¹ taktowania.

Za powaøn¹ zaletÍ naleøy

IDT WinChip Centaur C6 − tanio, szybko, pewnie!

z†kolei uznaÊ fakt, øe WinChip jest zasilany
napiÍciem 3,3 lub 3,52V, dziÍki czemu moøna
go wykorzystaÊ w†wielu starszych p³ytach
g³Ûwnych. Jest to wiÍc idealne rozwi¹zanie
dla posiadaczy standardowych p³yt z†proce-
sorami Pentium, ktÛrzy chc¹ bez wiÍkszych
nak³adÛw wkroczyÊ w†ìtajemniczy úwiatî
MMX.
Piotr Zbysiński, AVT

Procesor IDT WinChip C6 w†wersji 200MHz
udostÍpni³a redakcji firma E-2000 Setron a
company of AVNET (patrz takøe Info Kraj).

Na stronie www.winchip.com moøna zna-
leüÊ komplet informacji o†procesorach IDT.
Znajduje siÍ tam takøe wykaz oprogramowa-
nia i†sprzÍtu zweryfikowanego w†laborato-
riach IDT pod wzglÍdem kompatybilnoúci ze
standardowymi procesorami Pentium oraz
oprogramowaniem dla DOS i†Windows.
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