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Silikonun 
1971 yılından bu yana kullanılan silikon 

tabanlı işlemciler bir kaç sene içinde tarih 
olabilir. 427GHz işlemci hızlarına olanak 

tanıyan grafen materyali bilim dünyasının 
umudu oldu.

sonuna doğru...

Intel mühendisleri 1971 yılında ilk mikro işlemciyi ürettikleri zaman 

geliştirdikleri teknolojinin 42 sene boyunca kullanılacağını öngöremezlerdi. 

4bit’lik Intel 4004’den bu yana bilişim dünyasında çok şey değişti ama 

değişmeyen tek şey silikon oldu. Sene 2013 olmuş, hala silikon tabanlı işlemciler 

kullanıyoruz. Hepimizin bildiği üzere silikon kumdan elde ediliyor ve kum dünyada 

en kolay bulunan maddelerden birisi. Ayrıca tüm endüstri silikon mimarisi üzerine 

kurulduğu için devrimci yaklaşımlar sektörde kolay kolay kabul görmüyor. Bir işlemci 

fabrikası kurmak yaklaşık 3 milyar dolara mal oluyor ve 1971 yılından beri yapılan tüm 

teknolojik ar-ge silikon üzerine kurulmuş durumda. 

Parlatılıp satılan eskimiş teknoloji
Mevcut durum aslında otomobil endüstrisine çok benziyor. Otomobiller de hala 
1900’lü yıllarında başında geliştirilmiş içten yanmalı motorları kullanıyorlar. 
Otomobil teknolojilerinde yüzyılın başından bu yana bir çok inovasyon 
gerçekleşmiş olsa da motorların temel işleyiş prensipleri değişmedi. 
Elektrikli otomobiller daha yeni yeni pazarda yerini almaya başladı. Tek amacı 
sadece kar maksimizasyonu olan otomotiv endüstrisi, çevreyi kirletmek, 
petrol yüzünden savaşlara yol açmak pahasına içten yanmalı motorlardan 
ve petrolden vazgeçmedi. Aynı şekilde işlemci endüstrisi de aşırı ısınmasına 
ve aşırı elektrik kullanmasına rağmen silikonu bırakamadı. Günümüzde 
geldiğimiz noktada silikonun limitlerine yaklaşmış durumdayız. Mikro işlemci 
endüstrisi de sonunda bunun farkına varmış durumda. Pazarın lideri Intel, 
2012 Intel Developer  Forum’da ilk kez üstü örtülü bir şekilde silikondan başka 
materyallerin de kullanabileceği sinyalini vermişti. Intel 2015 yılında 10nm 
transistörlere sahip işlemcileri üretmeyi planlıyor. Bundan sonra 7nm ve 5nm 
denenecek. Intel’in geliştirici bölümünün önemli isimlerinden biri olan Mark 
Bohr’a göre Intel 7nm ve 5nm seviyelerine inebilecek teknolojik donanıma 
sahip. Şu an piyasadaki en gelişmiş işlemci de bile 22nm transistörler 
kullanıyor. 5nm çok iddialı bir ölçek. Bu ölçeklere indiğiniz zaman aşırı ısınma, 
aşırı elektrik kullanımı ve elektron atlamaları gibi sorunlarla karşılaşılacak. 
Silikonun mevcut fizik limitlerine gelinecek. İşte bu noktada alternatif madde 
arayışlarına gidilebilir.

Umut ışığı grafen
Silikona alternatif olarak ise galyum arsenid ve grafen materyalleri öne 
çıkıyor. MIT uzun yıllardır bu iki materyal üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. 
En son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında MIT bilim adamları grafen ile 
427 GHz hızında işlemci üretmenin mümkün olduğunu açıkladı. Bu rakam 
günümüzdeki mevcut işlemci hızlarının 100 katı anlamına geliyor. Bir 
karbon bileşeni olan grafen transistörler maddesel özellikleri gereği silikon 
transistörlerden çok daha hızlı çalışabiliyor.

MIT’deki bilim insanları son bir kaç senedir grafen tabanlı transistörler 
üzerinde yoğun bir şekilde araştırma yapıyorlardı. Bilim insanlarının grafen 
ile yaşadıkları en büyük sorun: transistörün bir kere açık konuma geldiği 
zaman bir daha kapalı konuma gelmemesiydi. Ağustos ayında ise ters akım 
kullanılarak bu transistörlerin açık kapalı konumunda kullanılabileceğini 
kanıtlandı. Bilim dünyasında büyük coşkuyla karşılanan bu gelişme ile grafen 
tabanlı işlemcilerin önü açılmış oldu. Şu an henüz laboratuvar aşamasında 
olan bu teknoloji önümüzdeki on yıl içinde silikonun yerini alabilir.
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Yüksek maliyetli paralel mimariler
Mevcut silikon teknolojisi 4GHz’in üzerinde hızlara olanak tanımıyor. Bu yüzden yüksek işlemci 
gücü gerektiren uygulamalarda paralel mimariler kullanılıyor. Paralel mimarilerin en büyük 
dezavantajı ise yüksek maliyetleri ve kullandıkları enerji miktarları. Paralel mimarilerde son 
dönemin popüler sunucuları Blade sunucular bile yüksek hızlar istenildiğinde astronomik 
fiyatlara ulaşabiliyor. Örneğin ABD’in en popüler Blade sunuculardan biri olan Cisco UCS B420 
M3 Server’ın 4 adet Xeon işlemcili fiyatı 25 bin dolar. Bu sunucunun bu kadar pahalı olmasının 
en büyük nedeni kullanılan CPU’ların maliyeti. Intel’in en güçlü Xeon işlemcisi X5690’nın ABD 
satış fiyatı 1666 dolar. Sunucuya bu işlemcilerden dört adet koyduğunuzda maliyet 6664 dolar 
oluyor. X5690, Intel’in en güçlü Xeon işlemcisi olmasına rağmen saat hızı 3.46 GHz ile sınırlı. 
İşlemci mimarileri ne kadar gelişmiş olsa da saat hızına takıldığı için yüksek hız gerektiren 
işlerde illa paralel sistemler kullanmak mecburi oluyor. Paralel sistem kullanımı da daha fazla 
maliyet ve daha fazla tüketim anlamına geliyor.

Eğer günün birinde silikondan kurtulursak bu maliyet kalemleri büyük ölçüde azalacak. Tek 
bir işlemcide 427GHz gibi yüksek hızlara ulaşmak tüm yazılım ve donanım sektörünün yeniden 
yapılanmasına yol açabilir. Şu zamana kadar sadece hayal olan insansı bilgisayarlar dönemi 
bu gelişmelerle başlayabilir. Tek gereken bilişim sektörünün, otomotiv sektörünün düştüğü 
hantallığa düşmemesi....
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