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PlayStation 3 - krótka historia

• W 2001 roku Sony, Toshiba i IBM zawiązały 
konsorcjum STI i rozpoczęły pracę nad 
nowymi wydajnymi procesorami

• W 2005 roku zdecydowano o użyciu CELLa w 
PS3

• PS3 zostało wypuszczone na rynek 11.XI.06
• Konsola już przed premierą wzbudziła duże 

zainteresowanie graczy ...
• ... i naukowców ;-)



  

PlayStation 3

Cell Broadband
Engine

Napęd Blu-Ray

Dysk Twardy
20/40/60/80 GB

256 MB
XDR RAM

NVIDIA RSX
+ 256 MB GDDR3



  

Co w PS3 piszczy?
ZALETY

• Bardzo mocny procesor
• Niezły RAM
• Możliwość instalacji linux 

( Fedora, Yellow Dog 
Linux, Ubuntu, ...)

• Znakomity emulator
• Dobre środowisko 

programistyczne
• Niezła dokumentacja

WADY
• Mały dysk, na linuxa 

można mieć najwyżej 2/3 
dysk

• Stosunkowo wolny dysk
• Mało RAMu
• Często się psuje
• Jako monitor można 

podpiąć tylko TV albo 
rzutnik



  

CELL BROADBAND ENGINE 
• 9. rdzeniowy procesor
• 1 rdzeń power PC (PPU 

aka PPE)
• 8 jednostek 

wektorowych (SPU aka 
SPE)

• Wewnętrzna 
dwukierunkowa szyna 
danych

• Wbudowany kontroler 
pamięci



  

Cell Broadband Engine



  



  

Power Processing Unit

• Standardowy procesor Power PC
• Moc porównywalna z normalnym procesorem 

stosowanym w domowych PC
(6 GFlopów (double), 25,6 Gflopów (single))

• Można odpalić dwa hardwerowe wątki w 
jednym momencie

• System operacyjny działa przy użyciu tego 
rdzenia

• Programy na ten rdzeń pisze się normalnie



  

Synergistic Processing Unit

• W SPU drzemie główna moc PS3 (gigantyczna 
moc obliczeniowa)

• Wektorowość (domyślnie operujemy na 128 
bitowych wektorach)

• Dużo rejestrów! 128. 128-bitowych rejestrów ;-)
• Rdzenie mogą się komunikować między sobą
• Brak możliwości bezpośredniego dostępu do 

RAMu :-(
• Kiepsko radzi sobie z instrukcjami warunkowymi



  

Wektorowość, co to znaczy? 
• Wykonanie w jednym 

cyklu kilku operacji na 
raz

• Operacje na 128 
bitowych tablicach

• Kilkukrotnie wyższa 
wydajność niż w przy 
użyciu pojedynczych 
rejestrów



  

Shuffle



  

Wykorzystanie PS3 do celów 
naukowych

• Computational Biochemistry and Biophysics 
Lab (Barcelona) - grid na PS3

• Stanford University - Folding@home (średnia 
siła obliczeń na PS3 400 Tflopów)

• ICM UW - implementacja algorytmu Smitha-
Watermana na PS3



  



  

Roadrunner
• W niedalekiej 

przyszłości najszybszy 
superkomputer

• 16000 AMD Opteron
• 16000 Cell Broadband 

Engine
• Szacowana moc 

obliczeniowa powinna 
dochodzić, do 1,6 
Pflopa



  

Program badawczy ICM-u
• Implementacja algorytmu 

Smitha-Watermana
• Osiągnięto przyśpieszenie 

rzędu 4-5 razy
• Szybkość porównywalna 

do algorytmu 
heurystycznego BLAST



  

Co jeszcze jest fajnego do 
oprogramowania w rozsądnej 

cenie?
• W lutym 2007 roku 

NVIDIA wypuściła 
pakiet CUDA 
pozwalający na 
oprogramowanie jej kart 
graficznych

• Niestety karty nie 
obsługują zmiennych 
typu double :-(

• Stosunek ceny do 
wydajności jest o wiele 
lepszy niż PS3



  

Podsumowanie
Zalety
• bardzo wysoka moc 

obliczeniowa
• cena przeciętnego PC 
• prawdopodobnie tego 

typu procesory będą 
niedługo szeroko 
wykorzystywane

• programowanie PS3 to 
fajna rzecz...

Wady
• niewielka ilość RAMu 

(256 MB)
• dość często lubi się psuć
• nauczenie się 

programowania na 
CELLu zabiera trochę 
czasu

• programowanie jest 
stosunkowo trudne



  

• Można nim ogrzewać dom
• Lub wykorzystać nie naukowo ...

Jeśli programowanie okaże 
się zbyt trudne...
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