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Geçti¤imiz ay hat›rlarsan›z sizlere üç boyutlu evren modellemesi yapan
Celestia isimli bir program tan›tm›flt›k (http://www.shatters.net/celestia).
Bu ay yine Orbiter isimli benzer bir fleyden bahsetmek istiyorum. Ancak bu
programda senaryo biraz de¤iflik: Üç boyutlu bir evren modeli içinde o geze-
gen senin bu y›ld›z benim dolaflmak yerine, üç boyutlu bir simülasyonda uzay
araçlar›na kumanda edecek ve yörüngeye oturma, inifl, planlanm›fl seyahat ve
kenetlenme görevlerini yerine getirmeye u¤raflacaks›n›z.

Her fleyden önce flunu belirtmek gerek ki, herkesin oynamas› için yap›-
lan video oyunlar›nda bile simülasyona dair komut ve kontroller bir ço¤u-
muza oldukça zor ve karmafl›k gelirken, gerçek modellemeler kullanan Or-
biter’den kolay bir adaptasyon beklememek lâz›m. Yani program› kullan-
mak o kadar da kolay de¤il. Hatta program› bofl vakitlerinde zevk olsun di-
ye yazan Prof. Dr. Martin Schweiger’in söyledi¤ine göre, hakk›yla kullana-
bilmek için bir miktar mekanik bilgisi ve gezegenlerin hareketi, yörünge
planlamas› gibi konularla ilgili en az›ndan temel seviyede bilgi gerekiyor.
Ancak biraz araflt›rma yapmay› ve bolca da k›lavuz okumay› göze alabiliyor-
san›z, Orbiter’in size sunabilece¤i bir çok fley var: Uydular için yörünge
planlar›, Ay seyahati, Mars’taki olas› bir uzay üssüne yolculuk, uzay istas-
yonlar›yla kenetlenme manevralar›, atmosfere girifl senaryolar› ve elbette
ki üsse inifl denemeleri. Ayr›ca Orbiter’in sitesinde "Related Links" yaz›l›
yere t›klad›¤›n›zda, karfl›n›za gelecek sitelerden yeni uzay araçlar›, modifi-
kasyonlar ve senaryolar yüklemeniz de mümkün. Bunlar aras›nda Ameri-
ka’n›n ilk insanl› uzay uçuflu olan Mercury Atlas 6 projesinden, bizim Uzay
1999 olarak bildi¤imiz Space 1999 dizisinin Kartal (Eagle) meki¤ini Ay
çevresinde yörüngeye oturtmaya kadar bir çok farkl› senaryo ve yeni araç
mevcut. Orbiter’i denemek isteyenlerin yapmas› gereken ilk ifl, do¤ruca

http://www.orbitersim.com adresine giderek, Download linkinden uygun
bir sunucu aynas› (mirror) seçip "Base" ve "Textures" adl› dosyalar› indir-
mek (di¤erlerini indirmeniz zorunlu de¤il). Daha sonra, zip ile s›k›flt›r›lm›fl
Base dosyas›n› bir klasöre aç›p, yine zipli Textures dosyas›n›n içeri¤ini de
Base dosyas›n› açt›¤›n›z klasöre boflaltt›¤›n›zda Orbiter’i çal›flt›rmaya haz›r-
s›n›z demektir. Ayn› klasörde Orbiter’in PDF format›ndaki kullan›m
k›lavuzunu da bulabilirsiniz.

2001 Y›l›n›n A¤ustos ay›nda United Devices adl› bir organizasyondan ve
bu organizasyonun dünyan›n dört bir yan›ndan kullan›lmayan ifllemci gücünü
bir araya getirerek, moleküler kanser araflt›rmalar›n› h›zland›rma çabas›ndan
bahsetmifltim. Hat›rlamayanlar veya kaç›ranlar için projenin iflleyiflini tekrar
özetleyelim: Öncelikle United Devices’in http://www.ud.com Web adresine gi-
derek Download linklinden ufak bir program› bilgisayar›n›za indiriyor ve çal›fl-
t›r›yorsunuz. Bu program, önce bir miktar veriyi analiz etmek üzere UD sunu-
cular›ndan al›yor ve bilgisayar›n›z› kullanma-
d›¤›n›z zamanlarda, bu veri paketi üzerinde
belli analizler gerçeklefltiriyor. Elindeki pake-
tin analizi bitti¤inde, toplad›¤› analiz sonuçla-
r›n› UD merkezine gönderip yeni bir paket is-
tiyor ve bu ifl de böyle sürüp gidiyor. Böyle-
ce, dünyan›n dört bir yan›ndaki bilgisayarla-
r›n kullan›lmayan ifllemci güçleri, ayn› proje
için bir araya geliyor. Normal flartlarda y›llar
sürecek bir analizi, günler içinde tamamlayan
muhteflem bir sanal bilgisayar a¤› olufluyor.

Yine geçti¤imiz aylarda, içinde toz halin-
de flarbon tafl›yan zarflar›n dünya çap›nda
büyük bir pani¤e ve maalesef birkaç kiflinin
de ölümüne neden oldu¤unu hat›rlayacaks›-
n›z. ‹flte flarbon hastal›¤›n›n tedavisinde
umut olabilmesi ve olas› bir biyolojik flarbon
sald›r›s›na karfl› toplumlar›n savunmas›z kal-
mamas› için, 22 Ocak 2002 tarihinde Intel,
Microsoft, Oxford Üniversitesi, United Devi-
ces ve National Foundation of  Cancer Rese-

arch adl› kurumlar›n bir araya gelmesiyle bir proje bafllat›ld›. Projenin teme-
lini, flarbon tedavisinde umut olabilecek toplam 3.5 milyar molekülün ana-
lizi için dünya çap›nda kullan›c›lar›n bilgisayarlar›ndaki kullan›lmayan ifllem-
ci gücünden faydalanmak oluflturuyordu. Bu amaçla UD programlar›na yeni
araflt›rma bilgileri nakledildi ve 14 fiubat 2002 tarihinde ise 3.5 milyar mo-
lekülün analiziyle ilgili çal›flmalar›n tamamland›¤› aç›kland›. Yani projenin
bafllamas›ndan sadece 24 gün sonra, araflt›rmac›lar›n ellinde toplam 3.5

milyar molekül aras›ndan ileri seviye araflt›r-
ma yapmaya uygun 300.000 tanesi ayr›lm›fl
ve bunlar aras›nda da özellikle 12.000 tane-
si ön araflt›rma için mercek alt›na al›nm›fl du-
rumdayd›.

fiarbon tedavisine yönelik araflt›rmalar ko-
nusunda projenin elde etti¤i bu baflar›, ayn›
zamanda insanl›¤›n güncel bir problemine pa-
ralel bilgisayar a¤lar›yla çözüm aray›fllar› ko-
nusunda k›sa sürede hedefine ulaflm›fl ilk pro-
je olmas› nedeniyle de oldukça önemli. 

Projenin detaylar›yla ilgili her türlü bilgiye
http://www.ud.com adresinden ulaflabilir ve
mevcut araflt›rmalara katk›da bulunabilece¤i-
niz programlar› http://www.intel.com/cure/
adresinden indirebilirsiniz. Dip not olarak,
merakl›lar› bu sistemi ilk kez uygulamaya ko-
yan ve ayn› yöntemle uzak y›ld›zlardan gelen
sinyallerde ak›ll› uygarl›klara dair izler arayan
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/ adresin-
deki SETI projesine de bir göz atabilirler.

Ücretsiz Uzay Uçuflu Simülatörü: Orbiter
.

Bilgisayar›n›z fiarbona Karfl›
.

Orbiter’den bir görüntü, Uzay Meki¤i Atlantis’in Uluslararas› Uzay istasyonu ile kenetlenmesi.

fiarbon projesini kaç›rm›fl olsan›z da, bilgisayar›n›z için bofl vakitlerinde yapacak
bir çok ifl bulabilirsiniz.




