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Monitörden Yans›yanlar
L e v e n t
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‹htiyac› Olana Kiral›k Süperbilgisayar
.

Çok say›da iﬂlemcinin ve bunlara ba¤l› destek donan›mlar›n›n bir arada
çal›ﬂmas› prensibine dayal› süperbilgisayarlar meteorolojiden iklim modellemeye, ilaç tasar›m›ndan astrofizi¤e kadar bir çok alanda kullan›l›yorlar.
‹TÜ’nün de (‹stanbul Teknik Üniversitesi) HP ve Intel teknolojilerini kullanarak haz›rlad›¤› süperbilgisayar geçti¤imiz aylarda hizmete girdi. Lakin ‹TÜ bu
kadar›yla yetinmeyip, ﬂimdi de haz›rlayaca¤› ikinci bir süperbilgisayar› farkl›
sektörlerdeki uygulamalar›n hizmetine sunmaya haz›rlan›yor. ‹TÜ’nün süperbilgisayarlar›, uçak veya gemi tasar›mlar›ndan ekonomik öngörülerin analizine, deprem simülasyonundan savunma sanayiine yönelik araﬂt›rmalara kadar
pek çok alanda yurtd›ﬂ›nda yüksek maliyetlerle gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar›n
ülkemizde yap›lmas›na olanak tan›yacak.
Süperbilgisayarlar, birçok teknik uygulamay› basitleﬂtirerek giriﬂimcilerin
zaman ve maliyet tasarrufu yapmalar›n› sa¤l›yor. Örne¤in tek bir arac›n çarp›ﬂma testlerinden elde edilen analizler süperbilgisayardaki simülasyonlarda
de¤erlendirilerek, ayn› testin 100 arabayla gerçekleﬂtirilmesiyle al›nabilecek
olas› sonuçlar› de¤erlendirmek mümkün. Ayr›ca deprem sonras› olas› hasar
analizleri de süperbilgisayarlar›n iﬂlem gücüne duyan karmaﬂ›k uygulamalar
aras›nda. ‹TÜ Biliﬂim Enstitüsü Biliﬂim Ana Bilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Serdar Çelebi, ﬂu anda ‹TÜ’deki süperbilgisayar›n yüzde 95 akademik amaçl› bilimsel araﬂt›rma çal›ﬂmalar›nda kullan›ld›¤›n› belirtiyor. Ancak yak›n zamanda tüm özel sektör ve kamu kuruluﬂlar›, ileri seviye hesaplama ve bellek gereksinimi duyan teknik ve bilimsel uygulamalar› için ‹TÜ süperbilgisayar teknolojisinden faydalanabilecekler. Çelebi, “Bugün elektronik eﬂya tasar›m›,
otomotiv, iklim modelleme, yüzer ve uçar taﬂ›t tasar›m›, ekonomik öngörülerin modellenmesi, sismik modelleme, ilaç üretimi ve savunma sanayiine yönelik çal›ﬂmalar için gözümüzü uzaklara dikmemiz gerekmiyor. Kap›m›z tüm
özel sektör ve kamu kuruluﬂlar›na aç›k. ﬁu anda mevcut süperbilgisayarlar›m›z çok yak›n bir zamanda tüm Türkiyedeki üniversitelerdeki biliminsanlar›n›n da eriﬂimine aç›k hale gelecek” diyor. Detayl› bilgi için
http://www.itu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dünyan›n en h›zl› 500 süperbilgisayarlar› s›ralamas›nda birincili¤i bir süredir
kimselere kapt›rmayan IBM BlueGene/L gibilerine rakip olaca¤›m›z günler belki
düﬂündü¤ümüzden daha yak›n.

Bu arada konusu aç›lm›ﬂken küçük bir de not ekleyelim: Bundan üç-beﬂ
y›l öncesinde rüya olarak nitelenen sistemler bugün son kullan›c›n›n emrinde.
Küçük ölçekli iﬂler için kiﬂisel bir süperbilgisayara ihtiyac› olup da, bu iﬂ için
sadece 10 bin dolar civar›nda bütçe ay›rabilenlere yönelik çözümler bile yavaﬂ yavaﬂ piyasada boy göstermeye baﬂlad›. Örne¤in Tyan’›n kiﬂisel süperbilgisayar olarak s›n›fland›rd›¤› modellerden baz›lar›, 8 paralel iﬂlemci ve 48 gigabyte sistem belle¤ini destekliyor.
Detayl› bilgi için http://www.tyan.com/products/html/clusterservers.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eski Windows’lar Bardak Bile Olmayacak
.

Geçti¤imiz say›da bu köﬂede “Eski Windows’lar bardak olacak” baﬂl›¤›yla yay›nlanan yaz›mda Windows 98 ve Windows Me iﬂletim sistemlerine verilen deste¤in 11 Temmuz’da bitece¤inden bahsetmiﬂ, bunun sonucu olarak
bu iki iﬂletim siteminin özellikle kritik güvenlik aç›klar›n›n giderilmesine yönelik yamalardan mahrum kalaca¤›n› özellikle belirtmiﬂtim. Ancak öyle görünüyor ki eski Windows’lardan bardak bile olamayacak, zira bu iki iﬂletim
sistemi tarihin derinliklerine diplerinde kocaman birer delikle gönderiliyorlar. Daha net bir biçimde ifade etmek gerekirse; Microsoft bu iki iﬂletim sistemini varl›¤› aç›kça bilinen güvenlik aç›klar›yla birlikte terkedecek. Beni ayl›k bir derginin tek sayfal›k köﬂesinde ayn› konuyu ikinci kez yazmaya zorlayan olaylar›n geliﬂimini de k›saca anlatay›m: Geçti¤imiz aylarda, Internet
Explorer’in belli ‹nternet sitelerine yönlendirilmesiyle harekete geçen ve sonuçta uzaktaki bir dosya sunucusuna ba¤lanarak bilgisayar›n›zda zararl›

kodlar›n çal›ﬂt›r›lmas›n› sa¤layan önemli bir güvenlik aç›¤› keﬂfedildi. Microsoft tüm Windows iﬂletim sistemlerini etkileyen bu aç›¤› geçti¤imiz ay yay›nlad›¤› bir güncellemeyle kapat›rken, Windows 98 ve Me iﬂletim sistemleri
için gereken güncellemenin “en k›sa sürede” haz›rlanaca¤› sözünü vermiﬂti.
Ancak sonradan iﬂin rengi de¤iﬂti. Microsoft, Windows 98 ve Me’deki ayn›
aç›klar›n kapat›labilmesi için çok fazla çaba gerekti¤i, iﬂletim sistemi çekirde¤ine müdahalenin ﬂart oldu¤u ve bu de¤iﬂikliklerin mevcut uygulamalar›n
çal›ﬂt›r›lamamas›yla sonuçlanabilece¤i gerekçesiyle yamay› iptal etti. Sözün
özü, bu iki iﬂletim sistemi için bugün veya gelecekte bahsi geçen güvenlik
aç›klar›n› kapatan bir yama yay›nlanmayacak ve her iki Windows sürümü de
mevcut aç›klar›yla birlikte kaderine terkedilecek. Detaylar› http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS06-015.mspx adresinde bulabilirsiniz.
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