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Monitörden Yans›yanlar
L e v e n t

D a ﬂ k › r a n

l e v e n t d a s k i r a n @ y a h o o . c o m

Sabit Diskin
Kat› Hali

Bellek modüllerinden ibaret yüksek
performansl› sabit diskler, ﬂimdilik sadece
sunucularda kendilerine yer bulacak gibi
görünüyorlar.

Asl›nda sabit disklerin s›v› ve gaz hali zaten yok, ama bahsedece¤im yeni tip
sabit disklere “solid state” disk ad› verildi¤i için baﬂl›¤› da öyle koydum. ‹yi de
ﬂimdi bu neyin nesi diyeceksiniz, hemen
aç›klayal›m. Bellek modüllerinin, pahal›
olmalar›na ra¤men veri aktar›m›nda di¤er depolama ayg›tlar›na oranla ne kadar
h›zl› olduklar›n› bilirsiniz. Örne¤in bir sabit disk veri transfer iste¤ini al›p plakas›n› döndürüp veriyi bulup gönderene kadar, ayn› veri bellek üzerinden defalarca
okunabilir. Bu gerçek, son zamanlarda
hareketli parça içermeyen ve sadece bellek modüllerinin bir araya getirilmesiyle
oluﬂturulan yeni bir sabit disk kavram›n›n
ortaya ç›kmas›na neden oldu. Solid state
disk ad› verilen bu diskler, t›pk› di¤er sabit depolama ayg›tlar›nda oldu¤u gibi sis-

tem kapand›¤›nda taﬂ›d›klar› veriyi kaybetmeyecek biçimde tasarlan›yorlar.
Bununla birlikte, veriyi do¤rudan bellek üzerinde tutman›n getirdi¤i avantaj
sayesinde duruma göre 7 ile 56 kat daha yüksek performans gösteriyorlar.
Ancak, yaln›zca safi bellek modülleri üzerine kurulu bu sistemlerin fiyatlar› ﬂu ara bir hayli tuzlu. Örne¤in Texas Memory Systems’in geçenlerde
ABD’nin Los Angeles eyaletinde düzenlenen Siggraph toplant›s›nda tan›tt›¤›
ve ﬂimdilik bu tür disklerin en uç örneklerinden biri say›labilecek olan bir ürünü sadece 32GB depolama kapasitesine sahip, fiyat› da 65.000 dolardan baﬂl›yor.
Bu ürünler fiyat olarak ürün ev kullan›c›lar›na ﬂimdilik pek hitap etmiyor
olsa da, bu teknolojinin ev kullan›c›lar›na yans›mas› için çözüm aray›ﬂlar› da
mevcut. Örne¤in Gigabyte geçenlerde 4GB depolama kapasitesine sahip bellek tabanl› sabit disk gibi davranan bir PCI kart›n tan›t›m›n› yaparken (ki bu
kapasite h›zl› aç›l›ﬂ için iﬂletim sistemi ve baz› gerekli uygulamalar› kurmaya
yeterli), Samsung sabit diskleri NAND Flash belleklerle donatarak performanslar›n› art›rmak için çal›ﬂ›yor.
Texas Memory Systems’in bellek tabanl› sabit disk çözümlerini incelemek
için http://www.superssd.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayr›ca Gigabyte’›n 4GB’l›k bellek diski hakk›nda detayl› bilgiye http://www.tomshardware.com/hardnews/20050601_115506.html adresinden, Samsung’un hibrit
diskleri hakk›ndaki bas›n aç›klamas›na http://www.samsung.com/PressCenter/PressRelease/PressRelease.asp?seq=20050425_0000116210 adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Yaz›c›dan da Casus Olur muymuﬂ?

K›v›rmal› Etkileﬂim

Yazd›rd›¤›n›z her sayfaya, sayfan›n hangi yaz›c›dan ne zaman bas›ld›¤› gibi bilgilerin gizli kodlarla ekleniyor olmas› olas›l›¤› size geniﬂ bir hayal gücünün ürünü gibi mi geliyor? Siz yine de bu fikre al›ﬂmaya haz›r olun. Zira ABD yönetimi, kalitesi
her geçen gün artan renkli lazer yaz›c›lar› sahtecilik amac›yla kullanan art niyetli kiﬂileri daha kolay tespit edebilmek amac›yla, baz› üreticileri yaz›c›lar›na gizli iﬂaret
kodlar› koymaya ikna etmiﬂ bile.
Biliﬂim teknolojilerinde kiﬂisel güvenli¤i ve gizlilik haklar›n› korumay› amaç edinen Electronic Frontier Foundation (EFF) adl› organizasyon, bu y›l Las Vegas’taki
DefCon konferans›nda yapt›¤› geleneksel sunumda sistemin nas›l iﬂledi¤ini örnekleriyle ortaya koyarak dikkatleri bu yöne çekmeyi amaçlam›ﬂ. Bu özelli¤i destekleyen
yaz›c›lardan ald›¤›n›z ç›kt›y› mavi ›ﬂ›¤a tutarak mikroskop alt›nda inceledi¤inizde,
ka¤›t üzerinde baz› sar› noktalar beliriyor. Böylece bu sar› noktalar›n dizilimi de¤erlendirilerek, ç›kt›n›n hangi cihazdan ne zaman al›nd›¤› konusunda bilgi edinmek
mümkün oluyor. Hatta yaz›c›dan boﬂ ç›kt› al›nsa bile, ka¤›d›n üzerinin ç›plak gözle
görülemeyen sar› noktalarla doluyor.
Asl›nda bu sistem, amac› dahilinde kullan›ld›¤›nda gerçekten de iﬂe yar›yor. Örne¤in 2004 y›l› sonlar›na do¤ru Almanya’da renkli yaz›c›larla tren bileti sahtecili¤i
yapan bir grubun yakalanmas›nda bu sistemden yard›m al›nm›ﬂt› (http://www.webwereld.nl/articles/13822). Fakat EFF hakl› olarak böyle bir sistemin varl›¤›n›n, sadece sahtecilerin izlenmesiyle s›n›rl› kalmayaca¤›n› düﬂünüyor. En büyük endiﬂeleri,
sistemin kiﬂisel gizlili¤i tehdit etmesi yan›nda, her gün kulland›¤›n›z bir cihaz›n yönetim taraf›ndan bir gözetleme arac› olarak kullan›labilmesinin de önünü aç›yor olmas›.
EFF, ﬂu aﬂamada sitesindeki test sayfalar›n›n ç›kt›s›n› renkli lazer yaz›c›lardan
alarak kendilerine gönderecek gönüllüler arac›l›¤›yla, hangi marka ve modellerin bu
anlaﬂmaya dahil oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ›yor. Konuyla ilgili detayl› bilgiyi
http://www.eff.org/Privacy/printers adresinde bulabilirsiniz.

Bilgisayar kullan›rken bir dosyay› tutup baﬂka bir pencereye sürüklemek istedi¤inizde, bu pencerenin üst üste y›¤›lm›ﬂ bir dolu pencerenin alt›nda kald›¤›n› görmek oldukça can s›k›c› bir durum. Böyle durumlarda hem tuttu¤unuz dosyay› tekrar yerine b›rakmak, hem
de ilgili pencereyi di¤erleri aras›ndan bulup öne ç›karmak kimi zaman eziyet haline geliyor. Bu durumu çözüme kavuﬂturmak için önerilen Fold ’n Drop adl› yöntem gayet ilgi çekici. Fold ’n Drop sayesinde, bir dosyay› taﬂ›rken üst üste y›¤›lm›ﬂ klasörler üzerine fare imlecini getirerek tek hareketle klasör pencerelerini, t›pk› bir kitab›n
sayfalar›n› k›v›r›rcas›na açabiliyor, kendi üzerine katlayarak alt›nda
ne oldu¤unu görebiliyorsunuz. Asl›nda bu iﬂi yaz›yla anlatmak biraz
zor oldu¤u için öncelikle http://liihs.irit.fr/dragice/foldndrop adresindeki uygulama örneklerini gösteren videolar› izlemenizi öneririm.
Be¤enirseniz, sistemin Windows XP ile entegrasyonunu sa¤layan Orimado adl› küçük yaz›l›m›n geliﬂtirme aﬂamas›ndaki sürümünü
http://www.kmonos.net/lib/orimado.en.html adresinden indirerek
masaüstünüze bu yetene¤i kazand›rabilirsiniz.

B‹L‹M ve TEKN‹K 94 Eylül 2005

Fold ‘n Drop sayesinde, üst üste y›¤›l› pencere ve klasörlerin alt›nda ne oldu¤unu basit fare
hareketleriyle kolayca görebilirsiniz.

