
GPU NEDİR? 

GPU NE İŞE YARAR? 



GPU Nedir? 

• Grafik İşlemci Ünitesi (Graphics Processing 
Unit) 

– Birçok basit seviyede çekirdeğe sahiptir. 

– Paralel algoritma hesaplarında yüksek başarıya 
sahiptir. 

– Grafik yaratımı hızlandırıcı aygıtıdır. 

– Gömülü sistemler, cep telefonları, kişisel 
bilgisayarlar, workstation,  oyun konsolları gibi 
yerlerde kullanılır. 



• Grafik işlemcisi olarak da bilinen GPU, 
bilgisayarlarda, konsollarda akıllı telefonlarda vb. 
cihazlarda daha üstün grafikler elde etmenize 
imkan sağlayan bir işlemci ünitesi. Bu işlemci 
ünitesi çok sayıda çekirdekten oluşur ve 
karşılaştığı sorunları 0 ve 1 koduyla çözer. Tıpkı 
CPU’nun yaptığı gibi.  



• GPU’lar, yani grafiksel işleme birimleri, en 
çok videolarda ve ekranınızda çizilen 
grafiklerde kullanılır. GPU’suz 
bilgisayarlar çalışabilse de böyle bir bilgisayara 
monitör bağlayamazsınız. Bu tür GPU’suz PC’ler 
(genellikle sunucular) uzak bağlantı ile 
yönetilmektedir. 

• GPU’lar, bazen anakartınıza entegre edilmiş bir 
çip olarak, bazen ise ayrı bir PCI-
Express kartı olarak karşımıza çıkarlar. 

 



Grafik Hızlandırıcılar 

• GPU kayan nokta ve benzeri işlemleri 
hesaplamak için ekran kartına eklenmiş bir tip 
CPU dur. 

• Grafik Hızlandırıcı grafik yaratımında kullanılan 
özel matematiksel işlemleri içeren çipler 
barındırır. 

• GPU, CPU dan direkt ekrana çizimden daha 
hızlı çalışacak temel işlemler uygular. 

 

 



Özel Grafik Kartları 

• GPU’ların en kuvvetli tipi olup, genellikle anakart 
üstündeki PCI Express  ya da AGP gibi genişleme 
slotlarına takılır ve bu sayede kolayca 
değiştirilebilir veya üst bir sürüme yükseltilebilir. 
Çok az grafik kartı şu anda PCI slotlarını 
kullanmaktadır. Bunun nedeni bant genişliklerinin 
çok sınırlı olmasıdır. Bu nedenle sadece PCI  ya da 
AGP slotu bulunmadığında tercih edilir. 

  

 



GPU VE CPU ARASIDAKİ FARK 

• İki işlemci birimi arasındaki temel fark çekirdek sayısında 
ve dizayn ediliş biçiminde ortaya çıkıyor. CPU’da az sayıda 
çekirdek yer alırken GPU’da yüzlerce hatta binlerce 
çekirdek yer alıyor. Daha fazla çekirdek daha sağlam 
işlemci demek değil bunun altını çizmemizde fayda var. 
Çünkü CPU’da yer alan çekirdekler GPU’dakilere oranla 
problem çözmede çok daha başarılı.  



• Çekirdekleri bir zihniyet olarak düşünürsek 
grafik işlemcisinde yer alan çekirdekleri sanayi 
devriminde bulunan işçilere benzetebiliriz. 
CPU’da yer alan çekirdeklerin hepsi Albert 
Einstein’ı oluşturuyor. GPU basit ve benzer 
problemleri inanılmaz hızlı bir şekilde çözebilir. 
CPU ise yapay zeka gibi daha karmaşık 
problemleri çözebiliyor. Ancak çok sayıda basit 
problemle karşılaştığında yetersiz kalıyor. Grafik 
işlemcisi ise karmaşık ve zor sorunları 
çözemiyor. Bu sebeple iki işlemci birimi arasında 
görev dağılımı oluşturuluyor ve ona göre dizayn 
ediliyorlar. 

 



• Sonuç olarak bir cihazın hem performans hem 
de grafik anlamında iyi bir deneyim sunmasını 
istiyorsanız GPU ve CPU birbirinden 
ayırmamanız gerekmekte. Her ikisi de tek 
başına çok güçlü ama yeterli değil. Bu yüzden 
akıllı telefonlarda bir ana işlemci yongası 
(örneğin Snapdragon 820) ve grafik işlemci 
birimi (örneğin Adreno 530) görüyoruz. 
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