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RESUMO

           

            No Trabalho a seguir será feito um estudo de como surgiram as primeiras máquinas que se 
intitularam computadores, seus avanços, evoluções e que rumo esta incrível tecnologia está tomando, 
fazendo uma comparação de  alguns processadores contemporâneos, com seus respectivos fabricantes tais 
como INTEL e AMD, analisando seu funcionamento dentro do sistema operacional Windows, como 
também seu custo e benefícios para o usuário, chegando até ao novo processador Crusoe, e finalmente um 
pouco mais à frente tendo uma idéia dos processadores Quânticos.  
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1         A EVOLUÇÃO DOS PROCESSADORES

1.1       RETROSPECTO HISTÓRICO
A evolução dos sistemas operacionais está, em grande parte, relacionadas ao desenvolvimento de 

equipamentos cada vez mais velozes, compactos e de baixo custo, e a necessidade de aproveitamento e 
controle desses recursos.

Nesse histórico dividimos essa evolução em fases, onde destacamos, em cada uma suas principais 
características de hardware, software, interação com o sistema e aspectos de conectividade.

1.1.1            PRIMEIRA FASE (1945-1955)

No  início  da  Segunda  Guerra  Mundial,  surgiram  as  primeiras  máquinas  enormes,  sendo  de 
funcionamento lento e duvidoso.

            O ENIAC (Eletronic Numerical Integrator And Computer) foi o primeiro computador digital de 
propósito geral. Criado para a realização de cálculos balísticos, sua estrutura possuía 18 mil válvulas, 10 
mil capacitores, 70 mil resistores e pesava 30 toneladas. Quando em operação, consumia cerca de 140 
quilowatts e era capaz de realizar 5 mil adições  por segundo.

Para trabalhar nessas máquinas, era necessário conhecer profundamente o funcionamento do hardware, 

pois a programação era feita em painéis, através de fios, utilizando linguagem de máquina. Nessa fase, 

ainda não existia o conceito de sistema operacional.

            Outros computadores foram construídos nessa mesma época, como o EDVAC (Eletronic Discrete 
Variable Automatic Computer) e o IAS (Princeton Institute for Advanced Studies ), mas eram utilizados 
apenas nas universidades e nos órgãos militares.

            Com o  desenvolvimento  da  indústria  de  computadores,  muitas  empresas  foram fundadas  ou 
investiram no setor, como a Sperry e a IBM, o que levou à criação dos primeiros computadores para 
aplicações comercias. A primeira máquina fabricada com esse propósito e bem-sucedida foi o UNIVAC 
(Universal Automatic Computer), criado especialmente para o censo americano de 1950.

1.1.2            SEGUNDA FASE (1956-1965)

            A  criação  do  transistor  e  das  memórias  magnéticas  contribui  para  o  enorme  avanço  dos 
computadores  da  época.  O  transistor  permitiu  o  aumento  da  velocidade  e  da  confiabilidade  do 
processamento, e as memórias magnéticas permitiram o acesso mais rápido aos dados, maior capacidade 
de armazenamento e computadores menores.

            Com o  surgimento  das  primeiras  linguagens  de  programação,  como Assembly  e  Fortran,  os 
programas deixaram de ser feitos diretamente no hardware, o que facilitou enormemente o processo de 



desenvolvimento de programas.

            Já não era possível conviver com tantos procedimentos manuais como os anteriores, que não 
permitiam  o  uso  eficiente  do  computador  e  de  seus  recursos.  Os  primeiros  sistemas  operacionais 
surgiram, justamente, para tentar automatizar as tarefas manuais até então utilizadas.

Especialmente,  os  programas  passaram a  ser  perfurados  em cartões,  que,  submetidos  a  uma 
leitora, eram gravados em uma fita de entrada. A fita, então, era lida pelo computador, que executava um 
programa de cada vez, gravando o resultado do processamento em uma fita de saída. Ao término de todos 
os programas, a fita de saída era lida e impressa. A esse tipo de processamento, onde um lote (batch) de 
programas era submetido ao computador, deu-se o nome de processamento batch.

            Pode não parecer um avanço, mas anteriormente os programas eram submetidos pelo operador, 
um a um, fazendo com que o processador ficasse ocioso entre a execução de um programa e outro. Com o 
processamento batch, um grupo de programas era submetido de uma só vez, o que diminuía o tempo 
existente entre a execução dos programas, permitindo, assim, melhor uso do processador.

            Os  sistemas  operacionais  passaram a  ter  seu  próprio  conjunto  de  rotinas  para  operações  de 
entrada/  saída  (Input/  Output  Control  System-  IOCS),  que  veio  facilitar  bastante  o  processo  de 
programação. O IOCS eliminou a necessidade de os programadores desenvolverem suas próprias rotinas 
de leitura/gravação específica para cada dispositivo periférico. Essa facilidade de comunicação criou o 
conceito de independência de dispositivos.

            Importantes  avanços,  em  nível  de  hardware,  foram  implementados  no  final  dessa  fase, 
principalmente na linha 7094 da IBM. Entre eles, destacamos o conceito  de canal, que veio permitir a 
transferência de dados entre dispositivos de entrada/saída e memória principal de forma independente da 
CPU. Ainda nessa fase, destacamos os sistemas FMS( Fortran Monitor System) e IBSYS.

1.1.3            TERCEIRA  FASE (1966- 1980)

            Através dos circuitos (CIs) e, posteriormente, dos microprocessadores, foi possível viabilizar e 
difundir  o  uso  de  sistemas  computacionais  por  empresas,  devido  à  diminuição  de  seus  custos  de 
aquisição. Além disso, houve grande aumento do poder de processamento e diminuição no tamanho dos 
equipamentos.

            Com base nessa nova tecnologia, a IBM lançou em 1964 a série 360. Esse lançamento causou uma 
revolução na industria  de informática,  pois introduzia uma linha (família)  de computadores pequena, 
poderosa  e,  principalmente,  compatível.  Isso permitiu  que  uma empresa adquirisse  um modelo  mais 
simples  e  barato  e,  conforme  suas  necessidades,  mudasse  para  modelos  com  mais  recursos,  sem 
comprometer suas aplicações já existentes. Para essa série, foi desenvolvido o sistema operacional OS/ 
360, que tentava atender todos os tipos de aplicações e periféricos. Apesar de todos os problemas desse 
equipamento e de seu tamanho físico, a série 360 introduziu novas técnicas, utilizadas até hoje.

            Na mesma época, a DEC lançou a linha PDP-8, também revolucionária, pois apresentava uma 
linha  de  computadores  de  porte  pequeno  e  baixo  custo,  se  comparada  aos  mainframes  até  então 
comercializados, criando um novo mercado, o de minicomputadores.

            A evolução dos processadores de entrada/saída permitiu que, enquanto um programa esperasse por 
uma operação de leitura/gravação, o processador executasse um outro programa. Para tal, a memória foi 
dividida em partições,  onde cada programa esperava sua vez para ser processado. A essa técnica de 
compartilhamento de memória principal e processador deu-se o nome de multiprogramação. 

Com a substituição das fitas por discos no processo de  submissão de programas, o processamento 
batch tornou-se mais eficiente, pois permitia a alteração na ordem de execução das tarefas, até então 
puramente seqüencial. A essa técnica de programas chamou-se spooling, que, mais tarde, também viria a 



ser utilizada no processo de impressão.

            Os sistemas operacionais, mesmo implementando o processamento batch e a multiprogramação, 
ainda estavam limitados a processamentos que não exigiam comunicação com o usuário. Para permitir a 
interação  rápida  entre  o  usuário  e  o  computador,  foram  adicionados  terminais  de  vídeo  e  teclado 
(interação on-line).

            A multiprogramação evoluiu preocupada em oferecer aos usuários tempos de respostas e uma 
interface  cada  vez  mais  amigável.  Para  tal,  cada  programa na  memória  utilizaria  o  processador  em 
pequenos intervalos de tempo. A esse sistema de divisão de tempo do processador  chamou-se time-
sharing (tempo compartilhado).

            Outro fato importante nessa fase foi o surgimento do sistema operacional Unix (1969). Concebido 
inicialmente em um minicomputador PDP-7, baseado no sistema MULTICS (Multiplexed Information 
and Computing Service), o Unix foi depois reescrito em uma linguagem, de alto nível (Linguagem C), 
tornando-se conhecido por sua portabilidade.

            No  final  dessa  fase,  com  a  evolução  dos  microprocessadores,  surgiram  os  primeiros 
microcomputadores, muito mais baratos que qualquer um dos computadores até então comercializados. 
Entre eles destacamos os micros de 8 bits da Apple e o sistema operacional CP/M (Control Program 
Monitor).

1.1.4            QUARTA FASE (1981/1990)      

            A integração em larga escala (Large Scale Integration- LSI) e as integrações em escala muito 
largas (Very Large Scale Integration – VLSI) levaram adiante o projeto de miniaturização e barateamento 
dos equipamentos. Os minis e supermini computadores se firmam no mercado e os microcomputadores 
ganharam um grande impulso.

            Nesse quadro surgiram os microcomputadores PC (Personal Computer) de 16 bits da IBM e o 
sistema operacional DOS (Disk Operation System), criando a filosofia dos computadores pessoais. Na 
área dos minis e superminicomputadores  ganharam impulso os sistemas multiusuário, com destaque para 
os sistemas compatíveis com o Unix  (Unix/like) e o VMS ( Virtual Memory System ) da DEC. Surgem 
as estações de trabalho (Workstation)  que, apesar de monousuárias, permitem que se executem diversas 
tarefas concorrentes, criando o conceito de multitarefa.

            No final dos anos 80, os computadores tiveram um grande avanço, decorrente de aplicações que 
exigiam  um  enorme  volume  de  cálculos.  Para  acelerar  o  processamento,  foram  adicionados  outros 
processadores, exigindo dos sistemas operacionais novos mecanismos de controle e sincronismo. Com o 
multiprocessamento,  foi  possível  a  execução  de  mais  de  um programa simultaneamente,  ou  até  um 
mesmo programa por mais de um processador.  Além de equipamentos com múltiplos processadores, 
foram introduzidos processadores vetoriais e técnicas de paralelismo em diferentes níveis, fazendo com 
que os computadores, se tornassem ainda mais poderosos.

            As redes distribuídas (Wide Area Network – WANs) se difundiram por todo o mundo, permitindo 
o acesso a outros sistemas de computação, independentemente de  estado, país e, até mesmo, fabricante. 
Nesse contexto são desenvolvidos inúmeros protocolos de rede, alguns proprietários, como o DEC net da 
DEC e o SNA (System Network  Architeture) da IBM, e outros de domínio público, como o TCP/IP e o 
CCITT X.25. Surgem as primeiras redes locais (local Área Network- LANs) interligando pequenas áreas. 
Os softwares de rede passarem a estar intimamente relacionados ao sistema operacional e surgem os 
sistemas operacionais de rede.



1.1.5            QUINTA-FASE (1991-2000)

            Grandes avanços em termos de hardware, software e telecomunicações podem ser esperados até o 
final deste século. Essas mudanças são conseqüência da evolução das aplicações, que necessitam cada vez 
mais  de  capacidade  de  processamento  e  armazenamento  de  dados.  Sistemas  especialistas,  sistemas 
multimídia, banco de dados distribuídos, inteligência artificial e redes neurais são apenas alguns exemplos 
da necessidade cada vez maior.

            A evolução da microeletrônica permitirá o desenvolvimento de processadores e memórias cada 
vez mais velozes  e  baratos,  além de dispositivos menores,  mais rápidos e  com maior capacidade de 
armazenamento. Os componentes baseados em tecnologia VLSI (Very Large Scale Integration ) evoluem 
rapidamente para o ULSI  (Ultra Large Scale Integration).

            Os computadores da próxima geração têm de ser muito mais eficiente que os atuais, para atender o 
volume cada vez maior de processamento. Para isso ocorre uma mudança radical na filosofia de projetos 
de computadores. Arquiteturas              paralelas, baseadas em organizações de multiprocessadores não 
convencionais, já se encontram em desenvolvimento em várias universidades e centros de pesquisa do 
mundo.

            A evolução do hardware encadeará modificações profundas nas disciplinas de programação para 
fazer melhor uso das arquiteturas paralelas. Assim, novas linguagens e metodologias de programação 
concorrentes estão sendo desenvolvidas, em particular, fazendo uso extensivo de inteligência artificial e 
CAD (Computer – Aided Desing) .

            O conceito de processamento distribuído será explorado nos sistemas operacionais, de forma que 
suas funções estejam espalhadas por vários processadores através de redes de computadores. Isso  só será 
possível devido à redução dos custos de comunicação e ao aumento na taxa de transmissão de dados.

            A arquitetura cliente-servidor aplicada basicamente a redes locais passa a ser oferecida em redes 
distribuídas, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso a todo tipo de informação, independentemente 
de  onde  esteja  armazenada.  Problemas  de  segurança,  gerência  e  desempenho  tornam-se  fatores 
importantes relacionados ao sistema operacional e à rede.

            A  década  de  90  foi  definitiva  para  a  consolidação  dos  sistemas  operacionais  baseados  em 
interfaces gráficas. Apesar da evolução da interface, a forma de interação com os computadores sofrerá, 
talvez, uma das modificações mais visíveis.  Novas interfaces homem-máquina serão utilizadas, como 
linguagens naturais, sons e imagens, fazendo essa comunicação mais inteligente, simples e eficiente.

            Os conceitos e implementações só vistos em sistemas considerados de grande porte estão sendo 
introduzidos na maioria dos sistemas desktop, como na família Windows da Microsoft, no Unix e no 
OS/2 da IBM.



 
 

 

2         Athlon vs. Pentium III 
Afinal, qual é o processador mais rápido disponível no mercado hoje? O Athlon, da AMD, ou o 

Pentium III, da Intel? Testes comparativos de desempenho realizados em laboratório com um Athlon-550 
e um Pentium III-550 e os resultados foram muito similares, com uma leve vantagem para o processador 
da AMD. Confira os testes, o software usado para medir o desempenho foi o tradicional Winbench.

2.1       Athlon e Pentium III: Desempenhos praticamente iguais
O desempenho de processamento do Pentium III e do Athlon é praticamente igual, com uma leve 

vantagem para o Athlon, que obteve um desempenho 3,34% superior ao do Pentium III quando este usava 
vídeo on-board e 2,94% superior ao do Pentium III desabilitando o vídeo on-board e usando a mesma 
placa de vídeo usada nos testes com o Athlon (Diamond Viper v330), sendo este o resultado realmente 
válido. 

Figura 1 - (1) Vídeo on-board. (2) Com placa de vídeo Diamond Viper v330.

Já o desempenho de processamento matemático foi a grande surpresa do Athlon. Os processadores 
não-Intel tipicamente apresentam um desempenho matemático muito inferior ao dos processadores Intel. 
O Athlon é o primeiro processador não-Intel a ter um desempenho matemático superior ao do Pentium 
III: 2,37% superior com o vídeo on-board desabilitado e 2,03% superior com o vídeo on-board habilitado. 

Figura 2 - (1) Vídeo on-board. (2) Com placa de vídeo Diamond Viper v330.

Os testes de desempenho de vídeo devem ser analisados com cuidado. Como a placa-mãe usada 
nos testes com o Pentium III possuía vídeo on-board, os resultados corretos são aqueles obtidos quando o 
vídeo on-board foi desabilitado e substituído pela mesma placa de vídeo usada nos testes com o Athlon 
(Diamond Viper v330). O resultado obtido pelo Athlon foi 2,17% superior. 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="Athlon vs. Pentium III" style='width:262.5pt;
 height:75.75pt'>
 <v:imagedata src="./mono1862000_arquivos/image003.gif" o:href="http://www.clubedohardware.com.br/graph/athlon_fpu.gif"/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype
 id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:formulas>
  <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
  <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
  <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
  <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
  <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
  <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
  <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
  <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
 </v:formulas>
 <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
 <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="Athlon vs. Pentium III"
 style='width:262.5pt;height:90.75pt'>
 <v:imagedata src="./mono1862000_arquivos/image001.png" o:href="http://www.clubedohardware.com.br/graph/athlon_cpu.gif"/>
</v:shape><![endif]-->



Figura 3 - (1) Vídeo on-board. (2) Com placa de vídeo Diamond Viper v330.

Os resultados dos testes de desempenho de disco favorecem o processador da AMD. O Athlon 
obteve desempenho de disco 26,32% superior ao do Pentium III com vídeo on-board e 24,14% superior 
quando este circuito foi desabilitado e substituído pela placa de vídeo Diamond Viper v330. 

Figura 4 - (1) Vídeo on-board. (2) Com placa de vídeo Diamond Viper v330.

2.2       Novo modelo de Pentium III 
O Pentium III usado  nos testes é um novo modelo de Pentium III, chamado FCPGA (Flip Chip 

Pin Grid Array) ou Coppermine (seu nome-código), que, em vez de usar um cartucho como os modelos 
tradicionais de Pentium II e Pentium III usam pinagem soquete 370, a mesma do processador Celeron. 
Teoricamente toda placa-mãe soquete 370 aceita esse novo modelo de processador, mas não é isso o que 
ocorre  na  prática.  A  maioria  das  placas-mãe  soquete  370  fabricadas  antes  do  lançamento  desse 
processador não aceitam a sua instalação, por motivos de compatibilidade que não são resolvidos com um 
simples upgrade de BIOS. Portanto, ao adquirir uma placa-mãe para o Pentium III FCPGA é necessário a 
verificação  de que a placa-mãe aceita corretamente esse processador. 

Mas não é só na pinagem que o Pentium III FCPGA é diferente. Internamente ele possui somente 
256 KB de memória cache L2, a metade da quantidade de memória cache existente no Pentium II e 
Pentium III  convencional.  Em compensação,  o  cache  do  Pentium III  FCPGA é  acessada  na  mesma 
freqüência de operação do processador, enquanto nos modelos de cartucho esse circuito é acessado na 
metade da freqüência de operação. Isto é, no Pentium III-550 FCPGA o cache é acessado a 550 MHz, 
enquanto que no Pentium III-550 em cartucho esse circuito é acessado a somente 275 MHz. No final das 
contas, apesar de ter menos memória cache, esse novo processador acaba sendo mais rápido. 

Mas não é só no formato físico que há novidades. Há modelos de Pentium III que trabalham 
externamente a 133 MHz – diferentemente dos modelos convencionais, que trabalham a 100 MHz – e, 
por esse motivo, são bem mais rápidos. Esses modelos são chamados "B". Por exemplo, existem dois 
modelos do Pentium III-600 no mercado: o de 100 MHz (Pentium III-600) e o de 133 MHz (Pentium III-
600B). Apesar de ambos terem a mesma freqüência de operação interna, o modelo B é bem mais rápido 
por  trabalhar  externamente  a  uma  freqüência  de  operação  maior.  Dessa  forma,  ao  comprar  o  novo 
processador Pentium III, deve-se  optar pelo modelo "B". A placa-mãe para os modelos de 133 MHz é 
diferente (ela tem de suportar o barramento de 133 MHz) e a memória RAM também (ela tem de ser 
preferencialmente PC-133 ou Rambus. Apesar de algumas placas-mãe aceitarem processadores de 133 
MHz trabalhando em conjunto com memórias de 100 MHz, esse procedimento diminui o desempenho da 
máquina), o que acaba elevando o preço do micro. 

Outra  novidade é  a  existência  de modelos de  Pentium III  com 256 KB de memória  cache  – 
chamados modelo "E" – em vez de 512 KB, como é o padrão. Em compensação, nos modelos com 256 
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KB a memória cache é acessada na mesma freqüência do processador, enquanto nos modelos de 512 KB 
esta memória é acessada na metade da freqüência de operação do processador. Por exemplo, em um 
Pentium III-550 a  memória cache,  de 512 KB, é acessada a 275 MHz. Em um Pentium III-550E, a 
memória cache é menor, de 256 KB, mas é acessada a 550 MHz. No final das contas, pode ser que o 
processador fique até mais rápido com essa modificação. 

Há processadores Pentium III que trazem simultaneamente o barramento de 133 MHz e a memória 
cache de 256 KB. Esses modelos são chamados "EB", como, por exemplo, o Pentium III-600EB. 

2.3       Afinal, qual é o melhor? 
O Athlon ainda tem algumas limitações que o estão impedindo de ser mais rápido. Por exemplo, 

ele usa um barramento externo de 200 MHz, mas as memórias que conseguem trabalhar a essa freqüência 
de operação – como a Rambus e a DDR-SDRAM – ainda são muito caras. A placa-mãe usada  nos testes 
foi uma Asus K7M, que usa memória PC-100 convencional, que é limitada a uma operação a 100 MHz. 

A escassez de placas-mãe para esse processador ainda é um problema para as revendas, que não 
tem muitas opções de marca – isto é, existem muito mais variedades de placas-mãe para o Pentium III do 
que para o Athlon. Mas com certeza isso não deixa de ser uma questão de tempo para mais fabricantes de 
placas-mãe aderirem ao Athlon. 

O grande ponto fraco dos processadores AMD – o baixo desempenho matemático – foi finalmente 
ultrapassado, tornando o Athlon uma boa opção ao Pentium III da Intel, ainda mais por ser mais barato. 
Não  ha  dúvida  em afirmar  que,  no  segmento  de  micros  de  alto  desempenho,  o  Athlon  é  o  melhor 
processador existente hoje para o usuário final. 

2.4       Como foi testado
Comparando somente o desempenho dos processadores, a maioria das peças foi mantida igual 

entre as sessões de teste: memória SDRAM 64 MB PC-100, disco rígido Quantum Fireball de 3,2 GB e 
placa de vídeo Diamond Viper v330. A grande dificuldade foi com a placa-mãe. O Athlon e o Pentium III 
usam modelos diferentes de placa-mãe. Nos testes com o Athlon, foi usada uma placa-mãe Asus K7M, e 
nos testes com o Pentium III, foi usado uma placa-mãe Gigabyte 6WMMC7. 

A placa-mãe usada nos testes com o Pentium III possui vídeo on-board (produzido pelo chipset 
Intel 810) e, por esse motivo, repetiu se os testes desabilitando o vídeo on-board e instalando a placa de 
vídeo Diamond Viper v330, a mesma utilizada nos testes com o processador Athlon. 

2.5       Processador Athlon 
Desde seu lançamento, em junho de 1999, a CPU Athlon está cumprindo as promessas feitas pela 

AMD  e,  ao  mesmo  tempo,  realizando  um  sonho,  pelo  menos  para  os  usuários  que  valorizam  a 
concorrência: no momento, a CPU mais veloz do mercado não é fabricada pela Intel!  Aliás, ela tem o 
mérito  de ter  inventado o mercado de microprocessadores.  Quanto mais  concorrência,  computadores 
melhores e mais baratos. 

O principal objetivo de um fabricante de CPU não é o de entregar CPUs rápidas e baratas, mas 
sim o de gerar lucro para seus acionistas. No começo dos anos 90, havia vários fabricantes de CPU 
disputando o mercado e surgiram outros ao longo da década.  Mas agora,  ao iniciarmos o ano 2000, 
devido à concorrência, restaram apenas dois fabricantes de CPUs de alto desempenho: Intel e AMD. 



2.6       Athlon de 1 GHz 
A AMD iniciou o ano 2000 rompendo, pela primeira vez no mundo dos microcomputadores, a 

significativa barreira dos 1.000 MHz. No dia 6 de janeiro, a equipe formada por AMD, Compaq e Kryo 
Tech apresentou uma máquina Presario, "motorizada" com um processador Athlon trabalhando a 1 GHz. 
É claro que esse computador é um mero protótipo de laboratório e tal velocidade só foi alcançada graças 
às técnicas de refrigeração fornecidas pela Kryo Tech. Mas não deixa de ser um grande feito e, por isso, 
vamos analisá-lo um pouco. 

O principal problema para uma CPU rodar com um relógio elevado é o seu aquecimento. Quanto 
maior a velocidade, maior a quantidade de calor gerado no interior do semicondutor. Se for providenciado 
um  mecanismo  eficiente  para  remoção  deste  calor,  então  é  possível  atingir  altas  velocidades.  E  é 
exatamente isso que foi feito com esse computador onde, é claro, só a CPU roda em 1 GHz, todo o resto 
trabalha nas velocidades usuais. 

2.7       Emprego do Cobre 
Uma das maneiras de minimizar o calor gerado no interior da CPU é a diminuição do seu tamanho 

e o emprego de condutores mais eficientes, como, por exemplo, o cobre. Todo condutor se aquece na 
presença de corrente elétrica; porém, quanto melhor o condutor, menos calor ele gera. Nas CPUs atuais, 
todas  as  conexões  metálicas são feitas  com alumínio.  O cobre era  um sério  candidato a  fazer  essas 
conexões,  pois  ele  tem  melhores  propriedades  condutoras  que  o  alumínio;  todavia,  problemas 
tecnológicos impediam seu emprego dentro de CI(Circuito Integrado). Com a solução desses problemas, 
o cobre está passando a ser usado de forma intensa, possibilitando o uso de relógios mais rápidos. A atual 
versão do Athlon é fabricada em Austin, Texas, no que a AMD chama de Fab 25. Ela usa tecnologia de 
0,18 micron para integrar 22 milhões de transistores num "die" de 102 mm2 de área. Por volta da metade 
deste ano, usando a Fab 30, que fica em Dresden - Alemanha, a AMD deverá começar a entregar o 
Athlon com tecnologia de interconexão usando cobre. 

2.8       Desempenho 
A AMD está realmente oferecendo processadores que ultrapassam o desempenho dos Pentium III. 

Quando se trata de desempenho, não basta comparar os relógios, também é necessário verificar como está 
a velocidade da unidade de inteiros e a da unidade de ponto-flutuante. Além disso, é importante ver o 
desempenho global do processador, por exemplo, em aplicações Windows e, por curiosidade, em alguns 
jogos. A seguir, são exibidos quatro quadros comparativos que mostram o desempenho do Athlon em um 
ambiente  Windows  (Figura  5),  em  jogos  (Figura  6),  no  processamento  de  inteiros  (Figura  7)  e, 
finalmente,  no  processamento  de  números  representados  em ponto-flutuante  (Figura  8).  Todas  essas 
informações  foram obtidas  junto à  "Home-Page"  da  AMD e,  por  isso,  não devem ser  aceitas  como 
verdades absolutas. É prudente desconfiar um pouco das afirmações aqui feitas. Atentem  ainda  para o 
fato de que, em todas as comparações, o relógio usado com o Athlon foi superior ao usado com o Pentium 
III. 
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Figura 5 - Desempenho comparativo do Athlon em processamento Windows (Ziff Davis Winstone 99 - 
Windows NT).

Figura 6 - Desempenho comparativo do Athlon em jogos (Quake3 Demo2 640x480 Normal).

 

Figura 7 - Desempenho comparativo do Athlon em processamento de números inteiros 
(SPECint_base95).

 

Figura 8 - Desempenho comparativo do Athlon em processamento de números representados em ponto-
flutuante (SPECfp_base95).

2.9       Próximos Lançamentos
Para  o  ano 2000,  a  AMD planeja  introduzir  diferentes  versões  do processador  Athlon.  Essas 

versões  estão  baseadas  em  três  novos  núcleos  ("cores")  de  processamento:  Thunderbird,  Spitfire e 
Mustang. 

O  núcleo  Thunderbird  está  sendo  projetado  para  ser  uma  versão  de  alto  desempenho  do 
processador Athlon, com um cache L2 integrado dentro do chip e trabalhando na mesma velocidade da 
CPU. Serão oferecidas implementações tanto para Soquete como para Slot. O Thunderbird terá por alvo o 
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mercado de computadores de mesa e estações de trabalho. 

O núcleo  Spitfire está  sendo projetado para  ser  uma versão  evoluída  do  processador  Athlon, 
também com um cache L2 integrado dentro do chip e trabalhando na mesma velocidade de CPU. Com 
esse processador, pretende-se premiar a relação custo-benefício. Ele virá apenas na implementação com 
Slot A e terá como alvo o mercado de computadores de mesa. 

O núcleo  Mustand  será  um aperfeiçoamento  do  Thunderbird,  oferecendo um tamanho  de  CI 
reduzido,  baixo  consumo de  energia  e  até  2  MB  de  cache  L2,  integrado  dentro  do  mesmo chip  e 
trabalhando  na  mesma velocidade  da  CPU.  Serão  oferecidas  versões  em Slot  e  em Soquete.  Serão 
implementadas  muitas  versões  deste  núcleo,  visando  aos  mercados  das  estações  de  trabalho, 
computadores de mesa, computadores com boa relação custo-desempenho e computadores portáteis. 

Com essa descrição, percebe-se que o próximo passo, na disputa do mercado de CPUs, será a 
integração do cache L2 junto com a pastilha da CPU. Isso porque a velocidade do cache L2 está ficando 
pequena quando comparada com a da CPU. Na verdade, a velocidade das memórias (externas), usadas 
nos caches L2, já está no limite permitido pelo custo. 

2.10  A Microarquitetura
Segundo afirmações da AMD, a CPU Athlon traz, pela primeira vez em plataforma x86, uma 

unidade de ponto-flutuante usando pipeline superescalar, o que permite grande desempenho e a torna 
competitiva com processadores RISC usados em estações de trabalho, pois, com relógio de 800 MHz, 
oferece 3,2 Gflops (precisão simples). Essa CPU usa o que a AMD chama de superpipeline, com nove 
elementos simultâneos (superescalar), otimizados para trabalhar em altas freqüências. Em palavras mais 
simples, são nove pipelines (de execução) em paralelo:

 Três para cálculo de endereços

 Três para cálculo de inteiros

 Três para executar instruções de ponto-flutuante, 3DNow e MMX. 

Como acontece com todas as CPUs modernas (da família x86), a complexa instrução x86 são 
traduzidas em instruções RISC que, no caso da AMD, são chamadas de "Micro-Ops". Essas instruções 
RISC são mais simples e têm tamanhos fixo, o que facilita o controle e a execução de várias delas ao 
mesmo tempo. A Figura 9 apresenta um diagrama em blocos dessa CPU, onde devem ser notados as nove 
unidades de execução que trabalham em paralelo e o bloco denominado “decodificadores de instruções", 
além do cache L1 que está dividido em dois blocos, um para instruções e outro para dados, perfazendo 
128 KB. 
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Figura 9 -Diagrama em blocos da arquitetura do processador Athlon.

2.10.1       Enhanced 3Dnow 

O primeiro fabricante a oferecer a tecnologia MMX para ponto-flutuante foi a AMD, sob o nome 
3DNow, que era incorporada nas suas CPUs K6-III. Essa tecnologia 3DNow, com suas 21 instruções, 
oferece  SIMD ("Single  Instruction  Multiple  Data")  com ponto-flutuante  e,  para  ser  incorporada  ao  
Athlon, sofreu um incremento de 24 novas instruções, assim agrupadas: 

 12 instruções para melhorar os cálculos com números inteiros usados em operações multimídia, tais 
como reconhecimento de voz e processamento de vídeo;

 7 instruções que aceleram as transferências de dados, permitindo gráficos mais detalhados e novas 
funcionalidades para os "browsers" Internet; 

 5 instruções DSP que melhoram as operações envolvidas nos aplicativos de comunicações tais como 
soft modem, soft ADSL, Dolby Digital e MP3. 

2.10.2       A Arquitetura do Cache 

Essa CPU inclui o maior cache L1 de sua classe, com um total de 128 KB, dividido em 64 KB 
para dados e 64 KB para dados, como já foi observado na Figura 9. O cache L1 está integrado dentro do 
chip  da  CPU e  trabalha  com barramento  de  64  bits.  Para  o  cache  L2,  que  está  "fora"  do  chip,  foi 
construído um barramento traseiro (BSB-"Back Side Bus") de 72 bits, sendo 64 bits de dados e 8 bits para 
correção  de  erros,  onde  é  possível  conectar  um cache  que  pode  variar  de  512 KB até  8  MB.  Esse 
barramento BSB é rápido e é capaz de tirar proveito da alta velocidade das modernas memórias. 

2.10.3       O Chipset 

No lançamento de CPUs de alto desempenho, não é raro ser possível encontrar alguns problemas 
de atrasos na produção de seus chipsets. O chipset é um item muito importante, pois ele traz consigo todo 
o resto do computador. Usando uma comparação extremamente simples com um carro, diz-se que a CPU 
é o motor desse carro, enquanto que todo o "resto" é chamado de chipset. Além do motor potente, um 
carro precisa de uma excelente suspensão, chassis, sistema de freios, etc.. No momento, a AMD oferece 
para o Athlon o chipset 750, cujo diagrama está mostrado na Figura 10. Apesar deste conjunto de CIs 
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trazer algumas novidades, como o "super bypass" que reduz em 25% o tempo latência para os acessos à 
memória principal, sabe-se que ainda há muito espaço para desenvolvimento. Esperam-se, num futuro 
próximo, o AGP 4X e os recursos para o emprego de várias CPUs (multiprocessamento). A AMD está em 
contato com outras empresas que operam no mercado de chipsets, tais como VIA Technologies, SiS, Acer 
Laboratories, Inc (ALI) e Triden, para que, através de soluções próprias, se consiga mais flexibilidade e 
variedade na oferta de chipsets. 

Figura 10 - Diagrama do Athlon conectado ao chipset AMD 750.

2.10.4       O Barramento do Sistema

Graças à adoção da tecnologia de barramento Alpha EV6, desenvolvida pela Digital Equipment Corp., a 

AMD pode oferecer o primeiro barramento de 200 MHz em plataformas x86 e ainda existem promessas 

para esse barramento operar até 400 MHz. Trabalhando com 64 bits em 200 MHz, essa CPU oferece uma 

taxa de comunicação de 1,6 GB/s, que é um valor grande (ganho de 45%) quando comparado com os 1,1 

GB/s do Pentium III que opera em 133 MHz. 

2.10.5       O Slot A 

O novo barramento de 200 MHz, que pretende chegar a 266 MHz ainda este ano, e a simplicidade que se 

obtém ao colocar a memória cache L2 próximo ao chip da CPU, levaram a AMD a abandonar o soquete 

Super 7 e a criar o denominado Slot A. Esse slot A é mecanicamente igual ao Slot 1 da Intel, mas 

eletricamente distinto. Por isso, a CPU Athlon é entregue em um cartucho parecido com o do Pentium II 

ou III, mas esse cartucho só pode ser usado nos Slots A. Com a evolução dos mercados, a AMD pretende 

oferecer CPUs Athlon para soquetes, mas essas versões sempre serão destinadas a computadores de baixo 

custo e desempenho inferior, enquanto que o Slot A será sempre usado para os computadores de alto 

desempenho. 
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2.10.6       Finalizando

            Na  tabela  abaixo  se  encontra  uma  análise  sistemática  dos  principais  recursos  do  Athlon  em 
comparação com os do Pentium III. 

O mercado está aquecido e a disputa pela fatia das CPUs de alto desempenho continua acirrada e 
certamente a Intel tem vários recursos para lançar mão. Enquanto isso,  os consumidores continuam a 
desfrutar desses processadores que chegam com preços cada vez mais interessantes. 

Características Athlon (Slot A) Pentium III (Slot 1)

Operações por ciclo de relógio 9 5

Pipeline de Inteiros 3 2

Pipeline de Ponto-Flutuante 3 1

Decodificadores x86 (completos) 3 1

Tamanho do cache L1 128 KB 32 KB

Tamanho do cache L2 512BK - 8MB 256 KB (interno)

512KB-2MB (externo)

Velocidade do barramento 200 MHz 66 ou 133 MHz

Banda passante do barramento 1,6 GB/s 533 MB/s ou 1,1 GB/s

Número de transistores 22 milhões 9,5 - 28 milhões

Nos processadores Pentium III e Athlon, o cache L2 normalmente está soldado na mesma placa 
em que  o  processador  se  encontra,  dentro  de  um cartucho.  Esse  circuito  é  acessado  na  metade  da 
freqüência  de operação interna do processador.  Por exemplo,  em um Pentium III-600,  o cache L2 é 
acessado a 300 MHz. Existe uma nova versão do Pentium III, chamada "E", que tem a sua memória cache 
L2 integrada dentro do próprio processador, sendo acessada na mesma freqüência de operação. Ou seja, 
em um Pentium III-600E o cache de memória é acessado a 600 MHz. Identificar esse processador é fácil, 
pois ele possui a letra "E" em sua nomenclatura, após a marcação de sua freqüência de operação. A 
quantidade de memória  cache do modelo "E" é  menor:  o  Pentium III  tradicional possui  512 KB de 
memória cache L2, enquanto o Pentium III modelo E possui apenas 256 KB. Por esse motivo, esse novo 
modelo de Pentium III é mais barato que o modelo tradicional. Além disso, a maioria dos modelos "E" 
são vendidos com um novo tipo de encapsulamento, chamado FC-PGA, que usa o mesmo padrão de 
pinagem do processador Celeron PPGA (Soquete 370), isto é, esse processador não usa um cartucho, mas 
sim  um  soquete  igual  aos  processadores  antigos.  Em  termos  de  desempenho,  mesmo  tendo  uma 
quantidade de memória cache menor, o modelo E acaba sendo mais rápido. 

Existe ainda um outro modelo de Pentium III, chamado "B", que tem uma freqüência de operação 
externa de 133 MHz em vez de 100 MHz. Esse modelo é bem mais rápido e é um pouco mais caro. Existe 
ainda os modelos EB, que juntam simultaneamente as características do modelo E e do modelo B. Quanto 
aos processadores da AMD, o novo processador Duron é um Athlon com o cache L2 integrado. O Athlon 



continua tendo a sua memória cache fora do processador. 



 
 

 

3         EVOLUÇÃO DOS PROCESSADORES

3.1       Detalhes sobre o novo Pentium 4
            A primeira versão do Pentium 4 operará a nada menos que 1.4 GHz, enquanto o Pentium III mais 
rápido atualmente (depois que a Intel retirou todos os de 1.13 GHz do mercado devido à problemas de 
instabilidade) é o de 1 GHz e o processador mais rápido da AMD é o Athlon de 1.1 GHz.

Até o final do ano que vem, devem ser lançadas novas versões do Pentium 4 operando a até 2 GHz, dando 

continuidade à velha lei de Moore, que diz que os processadores dobram sua capacidade a cada 18 meses. 

A grande dúvida sobre o Pentium 4 é sobre seu desempenho. A maioria das modificações feitas 
pela  Intel  visa  apenas  permitir  que  o  chip  opere  a  freqüências  mais  altas,  e  não  necessariamente  a 
apresentar  um desempenho superior.  Isto  significa que muito provavelmente,  o  Pentium 4 operará  a 
freqüências bem mais altas que o Pentium III, mas em compensação será mais lento que um Pentium III 
do mesmo clock. Isto explica por que a primeira versão do Pentium 4 operará a 1.4 GHz, e não a 1.1 ou 
1.2, o que seria o lógico, já que a última versão do P-III opera a 1 GHz. 

Este "pulo" serviria para garantir que a primeira versão do Pentium 4 não fosse mais lenta que o P-
III de 1 GHz, o que naturalmente traria uma publicidade muito negativa para o novo processador.

3.2        Mudanças
            A principal modificação do Pentium 4, é o uso de um Pipeline de 20 estágios, o dobro de estágios 
do Pentium III, que tem apenas 10 estágios. 

O uso de Pipeline permite que o processador possa processar várias instruções ao mesmo tempo. 
No caso do Pentium 4 cada estágio do Pipeline processa apenas metade de uma instrução, fazendo com 
que teoricamente o resultado final seja o mesmo, já que em compensação existem o dobro de estágios.

O uso de mais estágios permite que o processador opere a freqüências bem mais altas, já que cada 
estágio  executa  menos  processamento.  O grande  problema neste  caso  é  que  os  processadores  atuais 
executam várias instruções simultaneamente, enquanto os programas são uma seqüência de instruções. O 
Pentium 4 processa três instruções por ciclo, o Pentium antigo (1) processa duas, e assim por diante.

Caso as instruções seguintes não dependam do resultado da primeira, como uma seqüência de 
somas de vários números, por exemplo, então o processador não terá nenhum problema para resolvê-las 
rapidamente. 

Caso porém tenhamos uma tomada de decisão, onde o processador precisa primeiro resolver uma 
instrução para saber qual caminho deve tomar, entra em cena o recurso de execução especulativa, onde 
enquanto  é  resolvida  a  primeira  instrução,  o  processador  escolhe  aleatoriamente  um  dos  caminhos 
possíveis para ir "adiantando o serviço" enquanto não sabe qual deverá seguir. Se ao saber o resultado da 



primeira instrução ver que tomou o caminho certo, simplesmente continuará apartir dali. Caso por outro 
lado o processador tenha adivinhado errado, então terá que jogar fora todo o trabalho já feito e tomar o 
outro caminho, perdendo muito tempo.

O Pentium 4 perde nesse quesito, pois ele demora mais tempo para processar a primeira instrução 
(devido aos 20 estágios),  perderá o  dobro de tempo cada vez que for  usado o recurso de execução 
especulativa e tomar o caminho errado. Isto na prática corresponde a uma enorme perda de desempenho.

Outra desvantagem do P 4 é o fato de possuir  apenas 16 KB de cache L1, contra 32 KB do 
Pentium III e 128 KB do Athlon. O cache L2 é de 256 KB nos três processadores.

Para  tentar  compensar  estas  duas  limitações,  o  Pentium 4 traz vários  recursos  novos,  que se 
destinam a melhorar o índice de adivinhações certas do processador, diminuindo a perda de tempo com 
adivinhações erradas. 

Foi adicionada uma tabela de 4 Kbytes, que armazena as próximas instruções a serem processadas. 
Esta tabela permite o uso do recurso de Advanced Dynamic Execution, que se encarrega de analisar as 
próximas instruções, tentando decidir quais são os melhores caminhos a seguir sempre que o processador 
precisar usar o recurso de execução especulativa.

Outro  recurso  interessante  é  o  Execution  Trace  Cache,  que  armazena  as  últimas  instruções 
executadas pelo processador. Porém, ao contrário do cache 1, ele armazena as instruções já convertidas 
nas instruções simples,  que são entendidas pelo processador.  Isto permite  que ao executar instruções 
repetitivas, o processador não precise perder tempo convertendo as instruções complexas enviadas pelo 
programa  em instruções  simples,  mas  sim  processar  diretamente  as  instruções  simples  que  já  estão 
armazenadas no trace cache.

Mais  uma  novidade  é  que  as  instruções  SSE  do  Pentium  III  foram  bastante  aperfeiçoadas, 
permitindo um ganho considerável em aplicativos otimizados para as novas instruções.  Os principais 
beneficiados são programas de compactação de vídeo (como o FleskMPEG4, que vimos na dica anterior), 
reconhecimento de voz e conversores de Wav para mp3.

3.3        Erros do passado
            Quando lançou  o  Pentium III  a  Intel  lançou  o  chipset  i820,  o  famoso chipset  Camino,  que 
prometia  vários  recursos  inéditos,  mas  que  acabou  como  um fracasso  completo  devido  ao  usa  das 
caríssimas memórias Rambus.

A Intel  tentou  remendar  o  i820,  com o  famoso  chip  MTH,  que  permitia  que  as  placas  mãe 
baseadas nesse chipset utilizassem memórias SDRAM normais ao invés das caríssimas Rambus. Porém o 
uso do MTH prejudicava a velocidade de acesso à memória, diminuindo em até 10% o desempenho do 
micro. No final das contas o remédio acabou sendo pior que a doença, pois foi descoberto um bug nos 
chips MTH e a Intel acabou tendo que trocar quase 1 milhão de placas mãe que usavam esse chip.

A Intel parece que não aprendeu a lição e já anunciou que vai repetir o mesmo erro com o Pentium 
4, que vai vir com o chipset 750 que novamente só vai suportar memórias Rambus com opção para uma 
nova versão do MTH, apesar de garantirem não ter mais o bug.

Com isto teremos basicamente duas opções em termos de placas mãe para Pentium 4, ou usar 
memórias SDRAM normais e perder de 10 a 15% de desempenho, ou um gasto elevado com memórias 
Rambus.



3.4        Acessibilidade e disponibilidade
            Fisicamente, o Pentium 4 é o maior chip de todos os tempos, tem 42 milhões de transístores, 
contra apenas 27 milhões do Pentium III Coopermine. O problema é que quanto maior o chip, mais caro é 
para produzi-lo, e maior é a incidência de defeitos de fabricação, o que condena uma parte da produção à 
lata do lixo. 

A menos que a Intel altere sua tabela de preços na última hora, a versão de 1.4 GHz do P4 deverá 
custar por volta de 12000 dólares. O preço deverá cair conforme as versões mais rápidas forem sendo 
lançadas.

O Pentium 4 deverá estar disponível nos EUA apartir da primeira metade de novembro. Vale 
lembrar que ele é incompatível com as placas mãe atuais, exigindo o uso de uma placa mãe desenhada 
especialmente para ele, como chipset i850, ou com outro posteriormente lançado.

3.5       o  processador crusoe 
A Transmeta apresenta  uma proposta  pioneira no design de microprocessadores.  Ao invés de 

implementar  o  hardware  baseado  inteiramente  nos  processadores  x86,  a  solução  apresentada  para  o 
processador Crusoe é composta de um hardware compacto e uma camada exclusiva de software.  

  Figura 11 - Representação da arquitetura HW/SW do Crusoe

O componente de hardware é simplificado, baseado em tecnologia VLIW (Very Long Instruction 
Word - Palavra de Instrução Muito Longa) de alto desempenho e baixo consumo, com um conjunto de 
instruções que não tem nenhuma semelhança com o dos processadores x86. Na verdade, a camada de 
software é que dá a impressão de que os programas estão sendo executados em um hardware x86. Esta 
tecnologia inovadora de software é denominada Código Morphing porque dinamicamente dá nova forma 
(isto é, traduz) instruções x86 para o conjunto de instruções nativo do hardware da máquina.  

O  software  da  Transmeta  traduz  blocos  de  instruções  x86  uma  vez  e  armazena  a  tradução 
resultante em uma cache de tradução. Na próxima vez que o mesmo código é encontrado, o sistema salta 
o passo da tradução e utiliza diretamente o código traduzido, na velocidade máxima.

Essa forma de execução única de código x86 elimina milhões de transistores e os substitui por 
software.  A implementação atual  do processador  Crusoe utiliza  1/4 dos  transistores  necessários para 
implementação da lógica baseada em hardware para executar a mesma tarefa. Esta tecnologia oferece os 
seguintes benefícios:

            Hardware consideravelmente menor, mais rápido, e eletricamente mais eficiente do que os chips 
convencionais.  

O hardware é completamente desassociado da arquitetura fixa de instruções da família x86, permitindo os 
engenheiros da Transmeta tirar proveito de uma tendência melhor e mais recente de projeto de hardware, 
sem afetar software existente.  
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O software Código Morphing pode evoluir independente do hardware. Isto significa que atualizações no 
software do microprocessador não dependem das revisões do hardware.  

A tecnologia de desenvolvimento do Código Morphing da Transmeta não é limitada obviamente 
às implementações da família x86. Assim, o modo como os processadores serão projetados no futuro 
pode ser influenciado com essa tecnologia.  

3.6       COMPATIBILIDADE
Quando os processadores Crusoe estavam sendo projetados, a Transmeta prestou atenção especial 

na compatibilidade plena. Este empenho foi facilitado e efetuado com muito mais eficiência ao passar a 
responsabilidade pela compatibilidade para o software Código Morphing.

 

 

Figura 12 - Aspecto do processador Crusoe (modelos básicos)

Todos os processadores Crusoe são:

ü      Totalmente compatíveis  com a família  x86: eles executam aplicativos x86 como 
microprocessadores x86 convencionais.  

ü      Compatíveis com a linha PC: os processadores Crusoe já incluem partes do chipset 
tradicional da linha PC, podendo executar todos os sistemas operacionais existentes.

ü      Compatíveis  com  Internet:  os  processadores  Crusoe  executam  toda  a  gama  de 
plugins  de  Internet  desenvolvida  para  a  família  x86  -  um  universo  fechado  aos  outros 
processadores (x86-não-compatíveis) de baixo consumo.

3.7       PERFORMANCE
Os processadores Crusoe oferecem velocidades de até 700MHz em plataformas móveis. Isto dá ao 

usuário todo o desempenho necessário para as aplicações exigentes de hoje, desde o uso em escritórios até 
aplicações  de  multimídia,  como DVD ou execução de  aplicativos  Internet.  De fato,  na  categoria  de 
Computadores Móveis para Internet, os processadores Crusoe oferecem o melhor desempenho. Mas se 
você é um usuário de sistemas móveis, o desempenho de pico é só parte da história.   

            Tradicionalmente, sistemas e computadores desktop vêm sendo desenvolvidos para desempenho 
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de pico, o que é coerente quando se tem capacidade ilimitada de fornecimento de energia. Em sistemas 
móveis a situação é bastante diferente. Em um equipamento móvel, o tempo da carga da bateria conta: 
utilizar o processador um mínimo além do necessário para executar as tarefas traduz-se num desperdício 
de energia e redução da vida da bateria. 

De forma diferente da convencional, os processadores Crusoe são projetados para aplicações móveis. 

Técnicas de administração de consumo de energia avançadas maximizam vida de bateria através de níveis 

de performance que se adequam dinamicamente à demanda da aplicação. Deste modo, os processadores 

Crusoe oferecem o melhor de ambos os mundos: velocidade máxima sempre que necessária, e vida de 

bateria sem precedentes.   

Figura 13 - Desktop executando aplicativos (em multitarefa)

3.8       BAIXA POTÊNCIA
As exigências  dos  computadores  portáteis  quanto  aos  processadores  são  muito  diferentes  das 

exigências  dos  sistemas  fixos,  embora  os  computadores  portáteis  baseados  nas  plataformas  x86 
simplesmente as tenham solucionado com os mesmos processadores projetados para os desktops. Esses 
processadores consomem muita energia e aquecem demasiadamente.
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Figura 14 - Motherboard (portátil) com processador Crusoe

Quando se está em uma atividade, um processador de alto consumo significa um preço a ser pago: 
acabar a energia antes da conclusão do serviço ou executar mais lentamente e perder a performance da 
aplicação ou desembarcar com alguns quilos de baterias extras. Um processador quente também precisa 
de um cooler para resfriar, transformando os computadores portáteis em algo maior, esquisito e mais 
ruidoso.

Os processadores Crusoe foram projetados desde o começo para aplicações móveis. O Código 
Morphing,  sem  tecnologia  equivalente,  permitiu  reduzir  o  consumo  de  energia  do  processador 
drasticamente, sem sacrificar o desempenho. O baixo consumo de energia do processador Crusoe inclui o 
poder até mesmo de baixar a energia consumida pelos CI's de apoio (denominadas "Northbridge" na 
indústria  dos PC's).  Os processadores convencionais  precisam de um chipset  separado,  que consome 
energia adicional.  

            As imagens térmicas a seguir contrastam as temperaturas operacionais de um processador Crusoe 
e  um computador  portátil  "convencional",  executando  um software  em driver  DVD (Disco  Versátil 
Digital).  O modelo  TM5400,  sem qualquer  tipo de  refrigeração,  está  a  48°  C (118°  F),  enquanto  o 
processador convencional, a 105° C (221° F), pode aquecer a ponto de falhar se não tiver refrigeração 
forçada. Qual desses dois equipamentos ficaria melhor no colo do usuário?  

Figura 15 - Imagem térmica comparativa

Observe como esta diferença em dissipação de energia afeta a vida da bateria de um computador 
portátil.  

            Começando  com  um  processador  de  notável  baixo  consumo,  a  tecnologia  LongRun  do 
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processador Crusoe modelo TM5400 contempla nossa filosofia de baixo consumo. 

Quando uma aplicação não necessita de um processador de desempenho de pico, o modelo TM5400 
pode economizar energia reduzindo o clock e a tensão do núcleo Utilizando o gerenciamento de energia 
LongRun da Transmeta,  programas específicos monitoram continuamente a demanda do processador, 
ajustando suavemente o clock em um processo dinâmico, para o necessário à execução do aplicativo - 
nem mais nem menos, sem desperdício de energia, sem sacrifício das baterias.  

Com o gerenciamento de energia LongRun, economiza-se até 30% com a redução de meros 10 % 
do clock do processador.  Nos sistemas convencionais,  sem a tecnologia LongRun, seria necessária a 
redução de exatos 30% do clock do processador para alcançar o mesmo efeito.

3.9       VIDA DAS BATERIAS
O processador Crusoe foi meticulosamente projetado para preencher as necessidades de usuários 

de computadores portáteis, não somente aumentando a vida útil das baterias nos portáteis atuais, mas 
também  viabilizando  uma  nova  classe  de  computadores  ultraleves  -PC's  multimídia  portáteis  -  que 
operariam o dia inteiro com uma única carga nas baterias.   

3.10  Computadores Móveis para o dia todo
Um  computador  móvel  para  o  dia  todo  terá  uma  autonomia  de  até  oito  horas,  executando 

ferramentas  do  dia-a-dia  como processadores  de  texto,  e-mail  e  browsers  para  Internet.  Será  leve  o 
suficiente (quatro libras ou menos) para ser transportado com facilidade. Para manter compatibilidade de 
software, estes computadores terão instalado ou o Microsoft Windows ou Mobile Linux.   

Os pontos-chave para o desenvolvimento de computadores móveis para o dia todo está na escolha 
de  componentes  de  baixo  consumo,  como  telas  de  LCD,  controladores  gráficos,  e  dispositivos  de 
armazenamento, além da utilização de um processador como o Crusoe, que combina a compatibilidade da 
Internet e o PC com alto desempenho e vida das baterias extremamente longa.  

O gráfico comparativo a seguir mostra por que o consumo de potência de um processador é tão 
crítico para a vida de bateria em um sistema móvel. Com um processador Crusoe, que consome menos de 
um  watt  em  média  quando  ativo  e  somente  8  mW  quando  inativo,  um  sistema  típico  irá  operar 
aproximadamente por sete a oito horas. Entretanto, note como um processador móvel "convencional" 
causa uma queda para não mais que três horas na carga da bateria de um sistema móvel, por causa de seu 
consumo mais  elevado (6 a  16 watts).Obs:  a  relação do aumento do tempo da operação do sistema 
baseado no processador Crusoe não é linear porque o restante do sistema (além do processador) também 
consome energia

Figura 16 - Tempo de vida das baterias para sistemas móveis dia todo

 Potência CPU + 
NB*

Pot. do Sistema Potência Total Tempo 
Bateria
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(Watts) (Watts) (Watts) (Horas)

Processador 
Crusoe

0.008 4 4 8.0

1 4 5 6.4

2 4 6 5.3

Hardware
Processador
es "Móveis"

6 4 10 3.2

8 4 12 2.7

10 4 14 2.3

12 4 16 2.0

14 4 18 1.8

16 4 20 1.6

*Potência CPU+NB se refere à potência consumida pelo processador e o chipset northbridge. 

3.10.1       PC móvel Multimídia

PC's multimídia móveis ultraleves são uma classe emergente de produtos que serão melhorados 
significativamente com um processador Crusoe. Estes PCs serão equipados com driver DVD, disco rígido 
e LCD's maiores (12 a 14 polegadas), que consomem mais energia. Atualmente, estes dispositivos não 
podem apresentar um filme DVD com mais de uma hora e meia ou duas, sem recarregar ou trocar as 
baterias.  

            Os  quadros  debaixo  mostram  o  impacto  que  uma  pequena  diferença  em  consumo  de  um 
processador  pode  causar  na  habilidade  de  um PC para  rodar  um filme DVD ou outra  aplicação  de 
multimídia.  Com a tecnologia de gerenciamento de energia  LongRun,  o processador  Crusoe opera a 
menos de 2 watts enquanto executa filmes DVD.   

Figura 17 - Tempo de vida das baterias para sistemas móveis convencionais
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Potência CPU+NB*

(Watts)
Pot. do Sistema

(Watts)
Potência Total

(Watts)
Tempo 
Bateria
(Horas)

Processador 
Crusoe

0.008 8 8 4.0

1 8 9 3.6

2 8 10 3.2

Hardware
"Mobile" 

Processador

6 8 14 2.3

8 8 16 2.0

10 8 18 1.8

12 8 20 1.6

14 8 22 1.5

16 8 24 1.3

*Potência CPU+NB se refere à potência consumida pelo processador e o chipset northbridge. 



 
 

 

4         Tendências e o Futuro das Arquiteturas
Até onde os processadores podem avançar? Nas três últimas décadas, desde o aparecimento do Intel 4004, 

o primeiro microprocessador do mundo, teve um aumento absurdo na velocidade de processamento. Para 

se ter uma idéia, o i8088, o processador usado no XT, lançado em 79, tinha um poder de processamento 

estimado em apenas 0.25 megaflop. Um Pentium 100 já processa 200 megaflops, enquanto um Athlon de 

1.1 GHz processa quase 10 gigaflops, 40 mil vezes mais rápido que o 8088.

O problema é que todos os processadores atuais têm uma limitação em comum, são compostos por 
transístores. A solução para produzir chips cada vez mais rápidos tem sido diminuir cada vez mais o 
tamanho dos transístores que os compõe. Os primeiros transístores, que surgiram na década de 60, eram 
mais ou menos do tamanho da cabeça de um fósforo, enquanto os atuais medem apenas 0.18 mícron (1 
mícron = 0.001 milímetro). Porém, estamos nos aproximando dos limites físicos da matéria, existe um 
consenso entre os especialistas da área que dificilmente se conseguirá superar a barreira dos 0.13 mícron, 
ou seja, dentro de 4 ou 5 anos os processadores atuais terão atingido o limite de sua evolução. Para 
continuarem avançando, será preciso abandonar o uso de transístores e partir para alguma estrutura mais 
eficiente. 

O  campo  mais  promissor  atualmente  é  o  dos  processadores  Quânticos.  Ao  invés  de  usar 
transístores, estes processadores utilizam átomos para processar informações. Os elétrons que circundam 
o núcleo atômico podem girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, servindo muito 
bem como substituto de um transistor. Mais do que isso, usando técnicas mais avançadas pode ser que um 
mesmo átomo possa processar vários bits simultaneamente. Considerando o tamanho de um átomo, e as 
possibilidades da nova tecnologia, temos possibilidades de evolução praticamente ilimitadas.

O novo chip  Quântico  contém cinco qubits ou seja, cinco átomos de fluorine dentro de uma 
molécula especialmente projetada assim os núcleos de fluorine "spins"  podem interagir entre si como 
qubits,  sendo  programado  por  pulsos  de  freqüência  de  rádio  detectado  através  de  instrumentos  de 
ressonância magnética nucleares semelhante àqueles  comumente usado em hospitais e laboratórios de 
químicas.

A IBM anunciou seu primeiro chip Quântico este ano, na 12º Conferência anual na universidade 
de Palo Alto. Ainda é um projeto bastante rudimentar, possui apenas 5 qubits, trabalha a apenas 215 Hz, e 
necessita  de um aparato gigantesco de equipamentos para funcionar,  mas já mostra que é  realmente 
possível produzir processadores Quânticos.

Praticamente  todos  os  grandes  fabricantes  de  chips  vêm fazendo  pesquisas  nesta  área,  ainda 
existem muitos problemas a se resolver, mas a área é bastante promissora. Provavelmente teremos dentro 
de duas ou três décadas processadores bilhões de vezes mais poderosos que os atuais, que não consumam 
praticamente nenhuma eletricidade e sejam muito menores que a ponta de um alfinete, como mostra o 
diagrama na página a seguir:



Figura 18 - Diagrama do Processador Quântico
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5         conclusão
Se tomarmos pelo menos três décadas atrás, não encontraremos nem no mais ousado escritor de 

ficção uma narrativa próxima da tecnologia da computação como ela se apresenta a nós hoje.  Aldus 
Huxley,. No clássico Admirável Mundo Novo, projeta uma sociedade em um futuro próximo que está 
bem distante da que fazemos parte, Isac Assimov prima pela tecnologia aeroespacial, que nem sequer saiu 
das  viagens  à  Lua.  Outros   autores  de  ficção  científica  se  concentram nas  guerras,  na  medicina,  na 
evolução mental, entre outras, mas nenhum deles pôde prever a disseminação e os avanços tecnológicos 
da informática alcançados ainda nesse século.

     E porque menciona-se aqui  a ficção científica?

Não se quer desviar a atenção do aspecto tecnológico em prol da visão apaixonada dos escritores de 
fantasias, mas sim chamar a atenção do aspecto tecnológico em prol da visão apaixonada dos escritores de 
fantasias, mas sim chamar a  atenção para o fato de que , a menos de três décadas, a informática sequer 
era tema para  suas fascinantes viagens ao mundo da ficção. O que nos espanta  aqui é o fato de que , em 
tão pouco tempo, uma tecnologia tão dependente das pesquisas e dos principais avanços científicos tenha 
alcançado  tão  alto  patamar  de  aceitação  e  de  disseminação  em todas  as  classes  sociais,  culturais  e 
econômicas.

 

E  a  tecnologia  em  si?  Estamos  entrando  na  era  da  computação  quântica!  Os  paradigmas  da 
programação estão abrindo espaço para algoritmos multinível, onde a lógica binária está perdendo terreno 
para a lógica difusa (fuzzi logic) e outros processos de utilização otimizada do tempo e da máquina, 
obrigando ao surgimento de novas tecnologias de hardware. Logo estaremos associando a computação 
quântica  optrônica,  quando  surgirão  os  computadores  optrônicos.  Tão  logo  a  ciência  desvende  as 
energias  impulsoras  do  raciocínio  e  da  memória  neural,  estaremos  criando  links  neuroenergéticos  e 
acionando sistemas através do pensamento...

Ficção? Realidade? Extrapolação exagerada?

A grande pergunta é: podemos acompanhar essa evolução? Estamos em uma onda tecnológica tão 
intensa e recente, que muitos profissionais da área não conseguem sequer acompanhar o desenvolvimento 
tecnológico do dia-a-dia.

Os exagerados escritores de ficção científica ficaram à frente dos seus temas futurísticos, mas sequer 
enxergaram a explosão tecnológica da computação a menos de vinte anos da sua época. Julio Verne 
descreveu uma viagem à  Lua  quase  um século  antes  da  sua  viabilidade...  e  o  que  aqui  se  prevê  é 
fantástico demais?

Chega-se, então, a uma de duas possíveis conclusões;

ü      Se  baseada  na  ficção  (que  parece  realidade),  esperamos  o  surgimento  de  novas 
tecnologias revolucionárias como as atuais.

ü      Se baseada na realidade (que parece ficção), só o tempo dirá!
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