
Dersin İçeriği

• İşlemciler

• İşlemcilerin Temel Birimleri,

• İşlemcinin Çalışma Sistemi ve Komutlar,

• İşlemci ve Hafıza Arasındaki İlişki,

• İşlemci Teknolojileri,

• Modern İşlemci Türleri,

• Özel Nitelikli İşlemciler,

• İşlemci Montajı,

• İşlemci Soğutması.
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İşlemciler
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İşlemci (CPU)

• İşlemci = CPU (Central Processing Unit)

- Bilgisayarın beyni olarak tanımlanır.

- Bilgisayarların yanında tüm elektronik sistemlerde  
(telefon, tv, otomatik çamaşır makinesi vb.)  
bulunur.

İlk işlemci
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İşlemci (CPU)

• İşlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu  
birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden,  
veri işleme (verileri değerlendirip yeni veriler
üretme) görevlerini yerine getiren donanım birimidir.

• İşlemci yerine mikroişlemci, CPU (Central Processing  
Unit ), MİB (Merkezi İşlem Birimi), μP (mikro  
Processor) isimleri de sıklıkla kullanılır.

İşlemci = Mikroişlemci = MİB = CPU = μP
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Pin

• İşlemcinin anakartla iletişim kurmasını sağlayan  
uçlara pin denir.

• Pin yerine farklı isimler de kullanılabilmektedir.

Pin = İğne = Bağlantı İğnesi = Bacak = Ayak
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İşlemci (CPU)

• İşlemciler aslında transistör adını verdiğimiz yarı iletken  
elemanların birleştirilmesi ile oluşturulmuş devrelerdir.

• Başlarda 2000 transistör birleştirilerek yapılan işlemciler,  
teknolojinin gelişmesi ise 1 Milyar ve daha fazla
transistör birleştirilerek yapılabilir bir seviyeye gelmiştir.

• Elektrik sinyalleri bu devreler üzerinde hareket eder.
Bilgisayarın yaptığı tüm işlemler; elektrik sinyalleri  
vasıtasıyla gerçekleşir. Devrede elektrik sinyalinin olması  
"1", elektrik sinyalinin olmaması "0" ile ifade edilir.
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İşlemci Paketleri

• Slot tipi işlemciler artık  
üretilmemektedir.

• Günümüz işlemcileri  
soket yapıdadırlar.

Slot İşlemci Soket İşlemci
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İşlemci (CPU)

• İşlemciler komut setlerine göre CISC ve RISC olmak  
üzere ikiye ayrılır.

CISC: Kompleks komutlara, yani bir seferde  
birden fazla işlemi yerine getirebilen komutlara  
sahip işlemci mimarisidir.

RISC: Her seferinde tek bir işlem gerçekleştiren  
basit ve hızlı komutlara sahip işlemci  
mimarisidir.
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Cache (Ön Bellek)
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CPU’larda Voltaj
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Adres Yolu (Address Bus)

• İşlemcinin bilgi yazacağı veya okuyacağı her hafıza  
hücresinin ve çevre birimlerinin bir adresi vardır.
İşlemci, bu adresleri bu birimlere ulaşmak için  
kullanır.

• Adres yolundaki hat sayısı işlemcinin kullanabileceği  
maksimum RAM’ı belirler.

2Adres Hattı Sayısı = Maksimum hafızakapasitesi
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Adres Yolu (Address Bus)

• Bir mikroişlemci 16 adres hattına sahipse
adresleyebileceği maksimum hafıza kapasitesi,

• 216 = 65536 byte = 64 KB olacaktır.

• Bir mikroişlemci 32 adres hattına sahipse
adresleyebileceği maksimum hafıza kapasitesi,

• 232 = 4294967296 byte = 4 GB olacaktır.
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İşlemci Hızı

• Bir işlemcideki bütün elemanlar saat vuruşlarıyla  
çalışır. Saat hızı bir işlemcinin saniyede ne kadar  
çevrim yapabileceğini belirler.

• Saniyedeki tek devirin ölçüsü Hertz’dir.

1 Hertz (Hz) = Saniyede 1 çevrim

1 Megahertz (MHz) = Saniyede 1.000.000 çevrim

1 Gigahertz (GHz) = Saniyede 1.000.000.000 çevrim
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İşlemci Hızının Hesaplanması

Sistem Hızı (FSB) Hız Çarpanı İşlemci Hızı

100 MHz 18 1800 MHz = 1.8 GHz

100 MHz 30 3000 MHz = 3.0 GHz

133 MHz 15 1995 MHz =~2.0 GHz

133 MHz 18 2394 MHz =~2.4 GHz

200 MHz 11 2200 MHz = 2.2 GHz

İşlemci Hızı = Sistem Hızı * Çarpan
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Overclock (Hız Aşırtma)

• İşlemcinin üreticinin etikette belirlediği hız değerinden  
yüksek değerlerde çalıştırılması işlemidir.

• Anakartta ayar değişiklikleriyle işlemcinin hızı artırılabilir.  
Sistem hızı (FSB), çarpan ve voltaj değerlerinde yapılan  
değişikliklerle işlemci hızı artırılabilir.

• Garanti ortadan kalkar.

• Stabil çalışmama, aşırı güç tüketimi, aşırı ısınma ve  
bunlara bağlı kullanım ömrünün kısalması gibi sonuçlar  
doğurabilir.
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Turbo Boost

• Intel'in yeni nesil işlemcileri Core i5 ve Core i7 işlemcilerle  
birlikte sunduğu bir teknoloji.

• Bu yeni teknoloji sayesinde ihtiyaç duyulduğunda işlemci  
hızı belirtilen oranlarda yukarı çekilerek performans
arttırılıyor.

• Bu özellik tamamen otomatik çalışıyor. Kullanıcı işlemci  
üzerinde herhangi bir ayar yapmıyor.

• Bu teknoloji sayesinde 2.6 Ghz olarak aldığınız bir işlemci,
3.0 Ghz’e kadar arttırabilir.
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İşlemciler ve Özel Durumlar
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Hyper-Threading

• Hyper-Threading teknolojisi, tek bir fiziksel işlemcinin  
çok sayıda komut zincirini eş zamanlı olarak işlemesi
ile performans artışı sağlamasıdır.

• Hyper-Threading teknolojisine sahip olan bir işlemci,  
mantıksal olarak iki adet işlemciden oluşmaktadır.

• Her bir işlemci fiziksel olarak aynı chip üzerinde  
bulunmasına rağmen farklı komut zincirlerini
işleyebilir.
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Hyper-Threading
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Çok Çekirdekli İşlemciler
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Çok Çekirdekli İşlemciler
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Mobil İşlemciler
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Sunucu İşlemcileri
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FSB, HT-Link, QPI-Link Kavramları
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İşlemci Karşılaştırması
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İşlemci Seçimi
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İşlemci Montajı
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Soğutmanın Önemi

• Elektronik devre elemanları çalışırken ısınır. İşlemciler
gibi yoğun işlem yapan elektronik devre elemanlarının ise  
ısınmaları daha yüksek düzeydedir.

• Soğutma işlemi iki aşamadan oluşur:
- İşlemcinin üzerindeki ısıyı emerek işlemcinin ısısını azaltmak,

- Emilen ısıyı dağıtarak işlemciden uzaklaştırmak

• İşlemcilerin çok ısınmaları durumunda otomatik olarak
kapanma özellikleri olmalarına rağmen bu teknoloji, her
zaman işe yaramayabilir ve işlemci yanabilir.
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Termal Macun

• İşlemci ve soğutucu yüzeyleri dümdüz gibi gözükse de aslında,  
gözle görülemeyecek düzeyde pürüzlere sahiptir. İşlemcinin  
üzerine soğutucuyu yerleştirdiğimizde, aralarında hiç boşluk  
kalmadığını düşünebiliriz. Fakat aralarında gözle
göremediğimiz mikroskobik düzeyde boşluklar bulunur.
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Termal Macun

• Bu boşluklar havayla doludur. Buradaki hava, ısı iletimini
gerçekleştirir. Fakat havadan daha iyi ısı iletimini
gerçekleştiren maddeler vardır. İşte bu mantıktan hareketle  
termal macun geliştirilmiştir.

• Termal macun, işlemcinin üzerine sürülen, ısıyı üzerinde
tutmayarak oldukça hızlı bir şekilde soğutucuya ileten ve bu  
şekilde işlemcinin ısısını düşürmeye yarayan bileşiktir.
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Termal Macun

• Eğer işlemcinizi değiştirecek fakat aynı soğutucuyu  
kullanacaksanız soğutucu üzerindeki eskiden kalma termal  
macunu temizleyip yenisini sürmeniz gerekmektedir.

• Ayrıca herhangi bir nedenle işlemcinizi çıkarıp geri taktıysanız
termal macunu yenilemeniz gerekir.

Kimi zaman soğutucuyu temizlemek için
termal macun paketleriyle veya
ayrı olarak satılan temizleme sıvıları  
kullanılır.

45



Soğutma Çeşitleri
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Soğutma Çeşitleri

• Havayla Soğutma

- İşlemci üzerinde soğutucu, onun üzerinde de fanın  
bulunduğu soğutma düzeneği.

- Günümüzde kullanılan en yaygın soğutma türüdür fakat  
işlemcilerin her geçen gün daha fazla soğumaya ihtiyaç  
duyması, yeni soğutma sistemlerinin gelişmesine neden  
olmuştur.

- Havayla soğutmada soğutucu ısıyı emer. Fan, bir taraftan  
bu ısıyı işlemciden uzaklaştırırken diğer taraftan da
soğutucuya doğru soğuk havayı gönderir.
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Soğutma Çeşitleri

• Havayla Soğutma

- Bu tür bir sistemde iyi soğutma,  
soğutucunun yapıldığı malzeme  
ve işlemci ile soğutucu  
arasındaki termal macunun  
kalitesine, uygun şekilde
uygulanmasına, fanın  
kalitesine, uygun fanın
kullanılmasına bağlıdır.

Hava soğutmalı sistem
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Soğutma Çeşitleri

• Suyla Soğutma

- Suyla soğutma sistemi, işlemci üzerindeki ısının suya
aktarıldığı ve suyun ısısının da radyatör-fan düzeneği
vasıtasıyla dağıtıldığı sistemdir.

- Suyla soğutma sistemi, hava soğutmalı sistemden daha  
az gürültü üretir fakat ona göre daha pahalıdır.

- Suyun ısı iletkenliği, havadan beş kat daha fazla olduğu  
için ısı transferinde havadan çok daha uygun bir  
malzemedir.
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Soğutma Çeşitleri

• Suyla Soğutma

Su soğutmalı sistem
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Soğutma Çeşitleri

• Isı Borulu Soğutma

- Bu soğutma sisteminde, işlemci ısısı soğutucu vasıtasıyla  
içinde özel bir sıvı olan ısı borularına aktarılır. Bu özel sıvı,  
çok çabuk buharlaşabilen ve yoğunlaşabilen bir sıvıdır.

- İşlemci üzerindeki ısı, soğutucu bloğun içinde bulunan  
boruların içindeki sıvıyı buharlaştırır. Buharlaşarak yukarı  
doğru hareket eden sıvı, ısısını salarak boruların üst
kısmında tekrar yoğunlaşır ve aşağı iner. Sıvının bu  
hareketiyle işlemci ısısı, işlemciden uzaklaştırılmış olur.
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Soğutma Çeşitleri

• Isı Borulu Soğutma

Isı borulu soğutma sistemi
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