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ke, računamo kompleksne modele tekočin 
in kar je še podobnih nalog. Grafične karti-
ce so tako napredovale, da jih imajo neka-
tera področja, ki zahtevajo hitre izračune 
podatkov, celo za prvo izbiro, saj lahko po 
matematični plati prekosijo 8- in 12-jedrne 
procesorje. Prav tako je danes lažje v enem 
računalniku vpreči 4 sodobne grafične kar-
tice kot pa sestaviti večprocesorski sistem.

Kaj pa energijska učinkovitost, se vpraša-
mo. Drži, t. i. grafični zastavonoše znajo biti 
skoraj neverjetno potratne grafične kartice, 
saj utegnejo ob polni obremenitvi iz elek-
trične vtičnice »potegniti« 200 in več vatov 
(navite pa še precej več). To je pogosto več, 
kot sicer porabi preostali del računalnika 
na čelu z večjedrnim procesorjem. Po drugi 
plati pa so prav v procesor vgrajene grafič-
ne sredice omogočile skorajda neverjetno 
energijsko učinkovitost, saj omogočajo hitre 
preklope med stanji različnih obremenitev, 
dodatni prihranki pa gredo na račun soupo-
rabe strojnih virov. V procesor vgrajena gra-
fika bo tako vedno energijsko učinkovitejša 
od tiste na ločeni tiskovini, saj mora slednja 
zagotavljati še električni tok za napajanje 
pomnilnika in drugih čipov ter hladilni sis-
tem (beri: ventilator).

Visoke zmogljivosti pa niso povezane le z 
visoko porabo energije, temveč tudi delov-
nimi temperaturami in hrupom. Hladilne 
rešitve sodobnih grafičnih kartic pogosto 
temeljijo na velikih hladilnih rebrih in ven-

tilatorjih, zmogljivejši modeli so neredko 
opremljeni tudi z dvema ali celo tremi hla-
dilniki. Prav zato je resnično tiho delovanje 
grafične kartice težko doseči. Prodajalci 
nam resda sami ponudijo tudi pasivno hla-
jene grafične kartice, ki s pridom izkoriščajo 
vročecevno zasnovo hladilnikov in večjo po-
vršino hladilnih reber, a to danes zadostuje 
le grafičnim karticam srednjega razreda in s 
porabo energije, znatno manjšo od 100 W.

Razmerja moči se spreminjajo 
počasi

Na področju tržnih raziskav se s segmen-
tom grafičnih kartic ukvarja le manjše število 
analitičnih hiš. Največja med njimi, Jon Ped-
die Research, je konec novembra 2012 ob-
javila podatke za tretje četrtletje preteklega 
leta, podatke o stanju konec leta pa še čaka-
mo. Nič ne de, kljub temu si lahko ogledamo, 
kaj se je na področju grafičnih kartic dogaja-
lo sredi lanskega leta. Potem ko je leta 2011 
Nvidia doživela večje zmanjšanje prodaje, 
se očitno vrača kot zmagovalka, saj je med 
»sveto trojico« izdelovalcev grafičnih rešitev 
edina dosegla rast prodaje, Q3 2012 pa je trg 
glede na predhodno trimesečje celo upadel 
(–4,3 %). Intel, ki ima skoraj 60-odstotni tr-
žni delež, je doživel upad prodaje tako na 
področju namiznih (–7 %) kot prenosnih 
računalnikov (–8,6 %). Nič bolje se ni godi-
lo družbi AMD, ki je trenutno še druga med 
izdelovalci grafičnih rešitev, saj je prav tako 

nazadovala na obeh omenjenih segmentih 
(–2 % pri namiznih in alarmantnih –17 % pri 
prenosnikih). Kot rečeno, so imeli razlog za 
veselje edino v taboru Nvidie, ki je na po-
dročju namiznih računalnikov zrasla za kar 
28 odstotkov, pri prenosnikih pa 12  %, to je 
skupaj zadostovalo za skoraj petino boljšo 
prodajo kot ob polovici lanskega leta.

Kljub nenavadno burnemu dogajanju v 
posameznem četrtletju pa letne zgodbe ka-
žejo drugačno sliko. Procesorski gigant Intel 
po zaslugi v procesor vgrajenih grafičnih re-
šitev ohranja visok tržni delež, ta je navadno 
med 50 in 60 odstotki, preostali del pogače 
pa si bolj ali manj enakovredno razdeli-
ta AMD in Nvidia, odvisno od tega, kateri 
od njiju je v posameznem obdobju sposo-
ben ponuditi boljše razmerje med ceno in 
zmogljivostmi rešitev. Drugi ponudniki pa 
s krepko manj kot 1-odstotnim tržnim dele-
žem le zapolnjujejo statistiko ... V zadnjem 
koledarskem letu tako zmagovalcev prak-
tično ni bilo, saj je slabša prodaja – trg gra-
fičnih rešitev je upadel za okoli 7 odstotkov 

Dinamičen in
neizprosen svet

Haswell ne bo rešitev
V Intelu so na lanskem dogodku IDF name-
nili precej pozornosti novi generaciji proce-
sorjev s kodnim imenom Haswell. Ti bodo 
blesteli na različnih področjih, a grafika oči-
tno ne bo eno izmed njih. Procesorji Haswell 
bodo sicer za razliko od dosedanjih dveh 
imeli kar tri fizične grafične rešitve (GT1, GT2 
in GT3), pri čemer bo GT3 podvojila število 
senčilnih elementov glede na GT2. Končni 
rezultat naj bi bil tak, da bo najzmogljivejša 
različica v nove procesorje vdelane grafike 
približno podvojila zmogljivosti današnje 
Intel HD4000, to pa bo procesorskemu 
gigantu olajšalo boj v spodnjem razredu. A 
še bolj kot same zmogljivosti utegne tem 
procesorjem koristiti razširitev podpore vtič-
nikom in knjižicam DirectX 11.1, OpenCL 1.2 
in OpenGL 4.0. Intelovi inženirji se očitno 
zavedajo strojnih omejitev trenutne gene-
racije procesorjev na področju grafike, zato 
za čipe z letnico 2014 in kodnim imenom 
Broadwell že načrtujejo »dramatične spre-
membe«, kot so sami označili svoje delo.

Sodobne grafične kartice se pri svojem delu močno segrevajo, zato jih je treba 
ustrezno hladiti, saj temperatur nad 100° C različni elementi ne prenašajo najbolje.

prodanih primerkov v 
Q3/2012 (v milijonih)

tržni delež v Q3/2012 (v %) prodanih primerkov v 
Q2/2012 (v milijonih)

tržni delež v Q2/2012 (v %) sprememba Q3/Q2

AMD 25,43 21,2 28,49 22,7 -10,7%

Intel 71,75 59,8 77,97 62,2 -8,0%

Nvidia 22,25 18,5 18,6 14,8 19,6%

Matrox 0,04 0,03 0,05 0 -20,0%

VIA/S3 0,53 0,4 0,59 0,5 -10,0%

Tržni deleži
Trg izdelovalcev grafičnih rešitev se je v zadnjem desetletju skrčil le na tri imena, ki si med seboj razdelijo praktično skoraj vse stranke.

Vir: Jon Peddie Research; november 2012. Q2 - drugo četrtletje, Q3 - tretje četrtletje




