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Hayatta kalmaya çal›flan
Hewlett-Packard,
bilgisayarlar›n temel
iflleyiflini de€ifltirecek uzak
bir ihtimale oynuyor.

ewlett-Packard’›n Palo Alto’da, Silikon Vadisi’nin
tam ortas›ndaki merkez ofisinde bir mihrap vard›r. HP’nin
araflt›rma binas›n›n bir köflesindeki, yüzy›l ortas›ndan kalma eski
mobilyalarla döfleli, onlarca y›ld›r
bofl duran iki ba€lant›l› oda, özenle korunur. William Hewlett ve
David Packard, 1968’de piyasaya
sürülen, 40 pound’luk, daktilo
ebad›ndaki programlanabilir hesap makinesi gibi ürünleri icad
eden HP mühendislerini bu ofislerden yönetmiflti.
Günümüzün ak›ll› telefon ve bulut hesaplamas› ça€›nda, HP’nin
temel ürünleri de çok geçmeden
antika haline gelebilir. Son y›llarda yaflanan ciddî has›lat ve kâr
düflüflü firmay› krize soktu. HP,
ço€unlukla sunucu, yaz›c› ve mürekkep (PC ve dizüstü bilgisayar
sat›fllar› toplam kâr›n beflte birinden daha az›n› oluflturuyor) sat›fllar›yla ayakta kal›yor. Ama iflletmeler, Amazon gibi firmalar›n iflletti€i bulut hizmetlerinden yararlanma flans›na sahip olduklar›
için, sunucuya daha az ihtiyaç
duyuyorlar. Üstelik bu firmalar
donan›mlar›n› HP’den daha ucuz
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tedarikçilerden almay› tercih ediyor. Tüketiciler ve iflletmeler, yaz›c›lara da eskisinden daha az ihtiyaç duyuyor ve bunlara pek para
vermek istemiyor.
HP 2012’den beri 40.000’i aflk›n
ifle son verdi ve bu y›l›n devam›nda daha küçük (ama gene oldukça sorunlu) iki firmaya ayr›lacak
(bu operasyon neredeyse 2 milyar dolar’a mâlolacak). HP Inc.
yaz›c› ve PC satacak; Hewlett Packard Enterprise ise kurumlara sunucu ve enformasyon teknolojisi
hizmetleri sunacak. Hewlett Packard Enterprise, s›rt›n› y›ll›k has›lat› 2012’den 2014’e kadar %6’dan
daha fazla düflen bir departmana
dayayacak. Kazançlar daha bile
h›zl›, %20’yi aflan oranda düfltü.
HP’nin en yak›n rakibi olan IBM,
geçen y›l benzeri bask›lar alt›nda
sunucu firmas›n› Lenovo adl› Çin
firmas›na satt›.
Bu hayatî krizin ortas›ndaki HP
Enterprise, gene de gösteriflli bir
geri dönüfl yapabilmek ümidiyle
riskli bir proje üzerinde çal›fl›yor.
HP’nin araflt›rma departman›n›n
neredeyse dörtte üçü kendini
flimdi tek bir projeye adam›fl durumda: “The Machine” diye an›-
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lan güçlü bir yeni bilgisayar türü.
Proje, bilgisayarlar› daha basit ve
daha güçlü hale getirmek üzere,
iflleyifllerini tamamen yeniden tasarlamaya yönelik. E€er baflar›l›
olursa, sunuculardan ak›ll› telefonlara kadar herfleyi dramatik
bir flekilde gelifltirecek ve HP’yi
de kurtaracak.
HP’nin teknoloji müdürü ve projeyi ortaya atan kifli olan Martin
Fink, “‹nsanlar bugün çözemedikleri problemleri çözebilecekler,” diyor. Aç›klad›€›na göre, the
Machine firmalara bugünkünden
kat kat daha fazla ve daha karmafl›k veri kümeleriyle bafl etme gücü sa€layacak ve bugün yap›labilen analizleri de belki yüzlerce kat
daha yüksek h›zla gerçeklefltirecek. Bu, enformasyon analizinin
önem tafl›d›€› alanlarda, mesela
giderek daha yüksek h›zla gen s›ralamas› yapan cihazlar›n yeni bir
veri seli yaratt›€› genomik t›p alan›nda büyük s›çramalara yol açabilir. Fink, the Machine’in mevcut
bilgisayarlardan çok daha az
enerji harcayaca€›n›, böylece internet hizmetlerinin ard›ndaki
bilgisayar depolar›n›n yüksek
enerji faturalar›n› düflürebilece€ini söylüyor. HP’nin yeni hesaplama modelinin daha küçük cihazlara da uygulanabilir olmas›, böylece dizüstü bilgisayarlar› ve cep
telefonlar›n›n bir flarjla çok daha
uzun süre ifllemesini sa€lamas›
amaçlan›yor.
Herhangi bir firman›n bilgisayarlar›n temel tasar›m›n› yeniden icat
etmesi flafl›rt›c› bir fley, ama bunu
yapan›n HP olmas› daha da büyük sürpriz olur. On y›l kadar önce küçülme gayreti içinde araflt›rma kadrolar›n› azaltan HP, ArGE’ye rakiplerinden çok daha az
(2014’te 3,4 milyar dolar, yani cirosunun %3’ünden az) yat›r›m
yapmakta. K›yaslanacak olursa;
IBM 5,4 milyar dolar, yani cirosu-

nun %6’s›n› harcad›, üstelik de
yeni tip bir bilgisayar icad etmek
için fizik ve bilgisayar bilimi alanlar›nda yap›lmas› gerekecek temel araflt›rmalar konusunda çok
daha köklü bir gelene€e sahip.
Fink’in the Machine düflünün
tam olarak gerçekleflebilmesi için,
HP’nin mühendislerinin parmak
ucu ebad›ndaki bilgisayar çiplerinin içine s›€abilecek lazer sistemleri gelifltirmesi, yeni bir iflletim
sistemi icad etmesi ve veri depolamak için daha önce bilgisayarlarda hiç kullan›lmam›fl bir elektronik cihaz› mükemmellefltirmesi gerekiyor.
Becerebilirlerse, bu hem bilgisayar mühendisli€i hem de kurumsal mühendislikte üstün bir baflar› baflar› olacak.

Yeni Tasar›m
2010’da yüksek güç çeken kurumsal sunucular satan HP departman›n›n bafl›nda bulunan
Fink, biraz paranoyak duygular
içindeydi. Müflteriler, ak›ll› telefonlardaki türden, enerji aç›s›ndan verimli ve h›zl› flash bellek
çipleri yard›m›yla veri depolama
imkân› sunan yeni kurulmufl firmalar›n bafl›na üflüflüyordu. Halbuki HP, sabit diskler için yavafl
ve geleneksel veri depolama teknolojisi satmaktan baflka bir fley
yapm›yordu. “Yeterince at›lgan
bir tepki veremiyorduk,” diyor
Fink, “yeterince uzak bir gelece€i
düflünmedi€imiz için hayâl k›r›kl›€› içindeydim.”
Bir s›çray›fl yapman›n yollar›n›
ararken, kendine flunu sordu: Yeni bellek alternatifleri neden sadece veri depolamada ilerleme sa€lamak için kullan›ls›n da, bilgisayarlar› tamamen yeniden tasarlamak için kullan›lmas›n? Fink, HP
ve di€er baz› firmalardaki araflt›rmac›lar›n flash çiplerinden çok
daha h›zl› çal›flabilecek gibi görü-
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nen yeni bellek teknolojileri üzerinde çal›flt›klar›n› biliyordu. Teknik bafldan›flman›yla birlikte, bu
teknolojileri kullanarak bilgisayarlar› daha güçlü ve enerji aç›s›ndan daha verimli hale getirecek bir tasar›m haz›rlad›lar.
Bu konuda yazd›klar›, kurum-içi
dildeki bafll›€› “S›n›rs›z Yak›nsama” olan, dahilî makale hiç bir
yere varmad›. Ancak 2 y›l sonra
Fink HP’nin teknoloji müdürü ve
HP laboratuarlar›n›n yöneticisi
olarak atan›nca, önerisini tekrar
hayata geçirmenin mümkün olabilece€ini gördü. “Laboratuarlardaki ekiplere bakt›€›mda, gereken unsurlar›n orada oldu€unu
görebiliyordum,” diye anlat›yor
Fink. HP özellikle de memristör
ad› verilen bir cihaza dayanan,
flash’e rakip bir bellek aday› üzerinde çal›flmaktayd›. Memristör
hâlâ geliflim aflamas›nda olsa da,
Fink’e günün birinde kendi tasar›m›n› gerçeklefltirmeye yetecek
h›za ve veri depolama yo€unlu€una eriflebilirmifl gibi göründü.
Eski önerisini yenileyip, tasarlad›€› bilgisayara geçici olaca€›n› düflündü€ü bir isim takt›: the Machine. Ama isim kald›.
The Machine, 1970’lerden beri bilgisayarlar›n iç yap›s›n› belirleyen
tasar›m› yenilemeye yönelik bir
çal›flma. Bilgisayarlar esasen, verileri donan›m›n enformasyonu
tutan farkl› k›s›mlar› aras›nda ileri geri yollay›p durur. Bunlardan
“depolama” diye bilinen k›s›m,
resimlerinizi, belgelerinizi ve ayr›ca da bilgisayar›n iflletim sistemini saklar. Sabit disk veya flash
bellek çiplerinden oluflan bu k›s›mda, bol miktarda veri küçük
bir alana s›€d›r›l›r ve orada enerji
harcamadan tutulur (mühendisler buna “kal›c›” bellek ad›n› veriyor). Sabit disklerin de flash çiplerin de verileri okuma ve yazma
h›z›, bilgisayar›n bunlar› iflleme
h›z›na oranla çok düflüktür. Bilgi-
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sayar bir ifl yapaca€› zaman verilerin, 10.000 kat daha h›zl› bir teknoloji kullanan k›sa süreli belle€e,
yani DRAM’a (dynamic randomaccess memory - rastgele eriflimli
dinamik bellek) kopyalanmas›
gerekir. Ama bu tür bellekler veriyi çok yo€un bir flekilde depolayamazlar, üstelik de güç kesildi€inde boflal›rlar.
Bu iki kademeli depolama ve bellek sistemi, bilgisayarlar›n verileri kullan›labilecekleri yere getirip
götürmek için çok fazla zaman ve
enerji harcamas› anlam›na gelir.
Dizüstü bilgisayar›n›z›n hemen
aç›lamamas›n›n sebebi budur: ‹flletim sisteminin depodan al›n›p
belle€e yüklenmesi gerekir. Ak›ll› telefonlar›n›z›n pil ömrünü belirleyen k›s›tlardan biri, telefon
cebinizde çal›flmadan dururken
bile, DRAM’daki verileri kaybetmemek için enerji harcama gereklili€idir.
Bu sizin belki biraz keyfinizi kaç›r›yordur, ama San Diego’daki
University of California’da depolama teknolojileri üzerine araflt›rma yapan Prof. Yuanyuan Zhou’nun belirtti€ine göre, her tür
endüstride giderek önem kazanan yo€un hesaplama ifllemlerinin yap›ld›€› bilgisayarlarla çal›flanlar için bu tam bir bafl belas›.
“Geleneksel bilgisayar mimarîsi,
yo€un veri içeren problemlerle
u€raflanlar› k›s›tl›yor,” diyor.
HP’nin tahminlerine göre, tipik
bir veri analizi yaz›l›m›n›n yaklafl›k üçte biri, yap›lacak iflle de€il,
verilerin depoyla bellek aras›nda
getirilip götürülmesiyle u€rafl›yor. Bu durum sadece performans› düflürmekle kalm›yor. Verilerin bellekle depo aras›nda aktar›lmas› önemli miktarda enerji
tüketiyor, bu da Zhou’nun belirtti€i üzere, bol miktarda sunucu
çal›flt›ran firmalara ciddî bir dert
yarat›yor. Facebook gibi firmalar,
bilgisayar depolar›n›n astrono-
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mik enerji faturalar›n› düflürmek
için milyonlar harc›yor.
The Machine, bu problemleri depolamayla bellek aras›ndaki ay›r›m› rafa kald›rarak çözmek üzere
tasarlan›yor. HP’nin memristörlerine dayanan tek ve devasa bir
bellek deposu, hem verileri tutacak hem de ifllemcinin onlara eriflimini sa€layacak. Bellekle depolamay› birlefltirmek yeni bir fikir
de€il, ancak Berkeley’deki University of California’da mikroelektronik üzerine çal›flan Prof.
Tsu-Jae King Liu’nun söyledi€ine
göre, henüz bunu pratik hale getirecek kadar h›zl› bir kal›c› bellek
teknolojisi gelifltirilemedi.
Liu, rezistif RAM diye bilinen
memristöre benzer bir bellek teknolojisi üzerinde çal›flan Crossbar
adl› yeni bir firmaya dan›flmanl›k
yap›yor. Crossbar ve bir kaç baflka
firma daha, mevcut bilgisayar tasar›m›ndaki flash belle€in yerine
kullan›lmak üzere bir teknoloji
gelifltirmekte. Ancak HP d›fl›nda
hiçbir firma, cihazlar›n›n bilgisayarlar› daha kökten bir flekilde
de€ifltirece€ini iddia etmiyor.
The Machine’nin Fink’in hayâl etti€i kadar iyi çal›flabilmesi için,
HP’nin memristör bellek çiplerini
ve tek dev bir bellek deposunu
kullanmak üzere tasarlanm›fl yeni bir tür iflletim sistemini gerçeklefltirmesi gerekiyor. Fink’in tasar›m›n›n al›fl›lm›fl bilgisayar tasar›m›ndan ayr›ld›€› iki husus daha
var. Biri; veriler the Machine’in
ifllemcisiyle bellek aras›nda tafl›n›rken optik fiberler üzerinden
yollanan ›fl›k darbelerinden yararlan›lmas›, ki bu metal hatlara
oranla daha h›zl› ve enerji aç›s›ndan daha verimli bir seçenek.
‹kincisi ise; tek tek genel amaçl›
ifllemciler yerine, mobil cihazlardaki türden, enerji aç›s›ndan verimli özel çip gruplar›n›n kullan›lmas›. Intel gibi firmalar›n yapt›€› düflük enerjili ifllemcileri flu
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anda piyasadan sat›n almak mümkün. Geri kalan herfleyi HP kendisi icad etmek zorunda.

Temel U€rafl›
Onlarca y›ld›r kimse tamamen yeni bir iflletim sistemi kurmad›.
The Machine’in sistem yaz›l›m›
müdürü Rich Friedrich’in belirtti€ine göre, 40 y›l› aflk›n süredir bütün “yeni” iflletim sistemleri asl›nda bir öncekinin üzerine infla edilmifl ya da bir öncekini örnek alm›fl. Mevcut iflletim sistemleri çok
bask›n oldu€u için, bu konuda akademik araflt›rmalar da minimum düzeyde kalm›fl.
Friedrich ve çal›flma arkadafllar›n›n yapacaklar› büyük önem tafl›yacak. Yaz›l›m›n, the Machine’in çeflitli ola€and›fl› komponentlerini güvenilir bir sistem teflkil etmek üzere ve
bugüne kadar yap›lm›fl
tüm bilgisayarlardan farkl› bir flekilde bir araya getirmesi gerekiyor. Ekip ayr›ca bu bilgisayar›n pazarlanmas›na da yard›m etmek durumunda. ‹flletim
sistemi baflka firmalara ve
programc›lara çekici görünmezse, the Machine’nin teknik üstünlükleri
hiç bir ifle yaramaz. Dolay›s›yla, HP ayn› anda iki farkl› iflletim sistemi üzerinde çal›flmakta.
Biri, yayg›n olarak kullan›lan Linux sistemine dayan›yor ve çal›flmas› için gereken donan›m› taklit
edecek yaz›l›mla birlikte bu yaz piyasaya sürülecek. Linux++ adl› bu
sistem the Machine’nin tüm gücünü kullanamasa da, mevcut Linux
yaz›l›mlar›n›n ço€uyla uyumlu
olaca€›ndan, programc›lar sistemi
kolayl›kla deneyebilecekler. Bundan hoflnut kalanlar, HP’nin ikinci
yeni iflletim sistemine terfi edebilecek. Carbon ad› verilen bu siste-

min tamamlanmas› 2 y›l veya daha
fazla sürecek. Herkesin kodunu
denetleyip uyarlayabilmesi için
aç›k kaynak olarak yay›nlanacak
olan sistem, daha en bafl›ndan itibaren depolama ve bellek aras›nda
ay›r›m yapmadan bilgisayar›n tüm
gücünü sonuna kadar kullanmak
üzere tasarlan›yor. Friedrich, tasar›m›na s›f›rdan bafllanan bu iflletim
sisteminin, y›llar boyunca birbiri
üstüne binen yenilemelerin yaratt›€› ve sistem çökmelerine ve güvenlik zaafiyetine yol açan karma-

fl›kl›€› tamamen ortadan kald›raca€›n› söylüyor.
Çal›fl›r durumdaki bir the Machine
versiyonuna en yak›n mevcut sistem (yani güçlü bir sunucu kümesi üzerinde koflan bir simülasyon)
üzerinde yap›lan denemeler, Carbon‘la yeni bilgisayar›n bir kere çal›fl›r hale geldikten sonra birlikte
nas›l bir performans sunabilece€i
konusunda fikir veriyor. Denemelerden birinde the Machine simülasyonuyla geleneksel bir bilgisayar, bir foto€raf› analiz edip 80
milyon resimlik bir veri taban›nda
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bu foto€rafa görsel olarak en yak›n
5 resmi bulmak üzere yar›flt›r›ld›.
fiu an piyasada bulunan yüksek
güçlü HP sunucusu ifli yaklafl›k 2
saniyede tamamlad›. The Machine
simülasyonu ise bu ifl için yaln›zca
50 milisaniyeye ihtiyaç duydu.
Dev veri kümeleriyle u€raflmay›
gerektiren problemlerin giderek
artt›€› böyle bir devirde, (ayn›
miktar enerji harcayarak) bu tür
görevleri onlarca, hatta yüzlerce
kat daha h›zl› gerçeklefltirebilmek
çok önemli bir avantaj sa€layabilir. Mesela genom s›ralamas› yapt›r›yorsan›z, ham
verinin DNA’n›z›n incelenmesine elveriflli, tamamlanm›fl bir s›ralama
haline getirilmesi, güçlü
bir bilgisayarla saatler sürüyor. E€er the Machine
bu prosesi dakikalar mertebesine indirebilirse, genom araflt›rmalar›n›n daha h›zl› ilerlemesine, genom s›ralaman›n t›bbî uygulamalarda daha kolay
kullan›lmas›na yol açabilir. HP’nin veri analizi
araflt›rmalar›n› yöneten
Sharad Singhal, özellikle
matematiksel grafik (çizge) fleklindeki (yani unsurlar›n s›ra ve sütunlar
fleklinde de€il, bir ba€lant›lar a€› fleklinde organize
oldu€u) veri kümeleriyle u€rafl›lan problemlerde çarp›c› geliflmeler bekliyor. Buna örnek olarak,
facebook’taki kifliler aras›ndaki
ba€lant›lar ya da bir havayolunun
uçurdu€u kifliler, uçaklar ve bagajlar aras›ndaki ba€lant›lar say›labilir. Ve the Machine bir kere
gerçekten ifllemeye bafllad› m›,
yepyeni uygulamalar›n do€mas›
da çok muhtemel. Singhal “Pratik
de€il diye vazgeçece€imiz bir tak›m teknikler birden pratik hale
gelebilir.” diyor, “‹nsanlar bu teknolojiyi bugün bizim akl›m›za
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gelmeyen flekillerde kullanman›n
yollar›n› bulacaklard›r.”
HP’nin bu çarp›c› potansiyeli sunabilmesi için, memristörü mükemmel hale getirmesi son derece
önemli. Bu çal›flma, HP’nin kurucular›n›n ofislerinin bir kat alt›nda, Stanley Williams’›n on y›l önce ç›€›r açan bir bulufl yapt›€› küçük bir laboratuarda konufllanm›fl
durumda.
Williams HP’ye 1995 y›l›nda, David Packard flirketin daha fazla temel araflt›rma yapmas› gerekti€ine karar verdikten sonra kat›lm›flt›. Silikon transistörlerin yerine
kullan›lacak daha küçük ve daha
ucuz komponentler için organik
molekülleri denemeye yo€unlaflt›
(bkz. “Computing After Silicon,”
Eylül/Ekim 1999). Bir kaç y›l sonra, rotaksan ad› verilen molekülleri platin elektrodlar›n aras›na s›k›flt›rarak, istenilen anahtar davran›fl›n› sergileyen cihazlar yapmay› baflard›. Ancak bu cihazlar›n
performans› ç›ld›rt›c› derecede
de€iflkendi. Williams’›n moleküllerin önemli olmad›€›n› ve asl›nda
büyük bir keflif yapm›fl oldu€unu
farketmesi için daha y›llarca çal›fl-
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mas› gerekti. Anahtarlama etkisi,
rotaksan tabakas›n› elektrodlara
tutturmak için yap›flkan niyetine
kullan›lan titanyum tabakas›ndan
kaynaklanmaktayd›. Daha da flafl›rt›c› olan; bu malzemeyle yap›lan cihazlar›n baz› versiyonlar›n›n
yepyeni bir temel elektronik komponent türüne iliflkin olarak ta
1971’de yap›lan bir kehaneti gerçeklefltirmesiydi. Berkeley’deki
University of California’dan Prof.
Leon Chua böyle bir cihaz›n varl›€›n› öne sürdü€ünde, tutucu mühendislik anlay›fl› tüm elektronik
devrelerin sadece üç temel elemanla, kapasitör, endüktör ve dirençle yap›lmas› gerekti€ini savunmaktayd›. Chua dördüncü bir
eleman olmas› gerekti€ini hesaplad›. Cihaza memristör, yani (memory + resistor) bellekli direnç ad›n› veren odur. Cihaz›n temel özelli€i, elektriksel direncinin (yani
elektron ak›fl›n› ne derece engelle€ini gösteren ölçütün) gerilim uyPackard ve Hewlett 1964’te
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gulamak suretiyle de€ifltirilebilmesidir. Geçmiflte cihaza uygulanm›fl olan gerilimlere dair bir
tür bellek ifllevi gören bu direnç,
veri kodlamada kullan›labilir.
HP’nin bu komponentle ilgili ortaya koydu€u son gerçekleme oldukça basit: Üstüste istiflenip iki
elektrod aras›na s›k›flt›r›lm›fl iki
nanometre kal›nl›€›nda titanyum
dioksit tabakalar›. Bu y›€›ndaki
baz› tabakalar elektrik iletiyor, oksijen atomlar›ndan yoksun olan
di€er baz› tabakalar ise yal›tkan
ifllevi görüyor, böylece cihaz toplam olarak yüksek bir elektriksel
direnç sergiliyor. Do€ru miktarda
uygulanacak gerilim, iletken bir
tabakadaki oksijen atomlar›n› yal›tkan bir tabakaya iterek toplamda ak›m›n daha kolay akmas›n›
sa€l›yor. Araflt›rmac› Jean Paul
Strachan bunu göstermek için fareyle bilgisayar ekran›nda “1” iflaretli bir dü€meye bas›yor. Bu, yak›nlardaki bir silikon gofreti üze-

