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Kappa Andromeda yalnızca 30 milyon yaşında. Güneş Sistemi’ninkinin yalnızca binde yedisi kadar. Nitekim Kappa
Andromeda b’nin sıcaklığı 1400 °C. Onu
yakından çıplak gözle görme şansımız olsaydı bize parlak kırmızı görünecekti.

Kasedin Dönüşü

B

ir süredir nostaljik nesneler olarak
gördüğümüz kasetler değişik bir şekilde ve değişik bir amaçla yeniden gündemde.
Günümüzde bir sabit diskin kapasitesi üç terrabayt’a (üç bin gigabat) ulaşmış durumda. Sosyal medya paylaşımlarından medikal görüntülemeye kadar
hemen hemen her şey artık sayısal ortamda gerçekleşiyor. Bu kadar yüksek
miktardaki verinin depolanması için bu
kadar yüksek kapasiteli sabit diskler bile
yetersiz kalmaya başladı.
Bunun için öne çıkan “yeniliklerden”
biri, verilerin eskiden olduğu gibi bantlarda saklanması düşüncesi. Japon Fuji
Film ve IBM’in İsviçre’deki araştırma
merkezindeki araştırmacılar şimdiden
35 terrabaytlık veriyi depolayabilecek bir
prototip yapmayı başardı. İçinde baryum

ferrit kaplı özel bir manyetik bant bulunan bu kasedin genişliği ve uzunluğu
10’ar cm, yüksekliğiyse 2 cm.
Bu kasetlerin en büyük müşterilerinden biri henüz tasarım aşamasında olan
Kilometrekare Dizgesi (Square Kilometer
Array, SKA) adı verilen dünyanın en büyük radyoteleskop dizgesi olacak. Adın-

dan da anlaşılabileceği gibi, bu teleskobun toplam anten alanının bir kilometre
olması öngörülüyor. Aşılması gereken
en büyük zorluklardan biriyse elde edilecek verinin depolanması. Çünkü SKA
çalışmaya başladığında günde bir milyon gigabayt veri üretecek. Eğer bu veri
günümüzün en yüksek kapasiteli sabit
disklerinde depolanacak olsaydı günde
330, yılda 120.000 disk gerekecekti.
Bu soruna çözüm bulmak için uğraşan IBM ekibinden Evangelos Eleftheriou, teleskop 2024 yılında kullanıma girdiğinde, şimdiki prototip büyüklüğünde
bir kasedin içine yaklaşık 100 terrabaytlık veriyi sığdırabilir hale geleceklerini
belirtiyor.
Bu teknolojinin geleceğin veri depolama ihtiyacını karşılayacak olması bir
yana, enerji tüketimi bakımından da çok
verimli olacağı düşünülüyor. Kasetlerde
veri depolayan bir veri merkezinin, aynı
miktarda veriyi sabit disklerde toplayanlara göre 200 kez daha az enerji gereksinimi olacak. Çünkü sabit diskler kullanılsın ya da kullanılmasın, yapıları gereği sürekli çalışır durumdayken, kasetler
yalnızca gereksinim olduğu zaman, veri
kaydedilirken ve okunurken enerji harcar.
Verileri kasetlerde saklamanın tek
dezavantajı, verilere ulaşmanın biraz zaman alması. O nedenle verilere anında
ulaşılmasını gerektiren durumlarda sabit
diskler bir süre daha hizmetimizde olacak gibi görünüyor.
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ortaya çıkardığı düşünülüyor. Ancak
kahverengi cücelerin ortak kaderi, zamanla soğuyarak sıcaklıklarını kaybetmeleri. Kappa Andromeda b bir başka
kuramı doğrulamada da gökbilimcilere
yardımcı oluyor. Bu kurama göre büyük
kütleli yıldızlar büyük gezegenleri oluşturmaya daha meyilli. Ancak yıldızın
kütlesi büyüdükçe ışıma gücü de artar.
Böyle bir yıldızın çevresindeki gaz yapılı
bir gezegenin gazı, yıldızın ışınım basıncı tarafından uzaklaştırılacaktır. 2,5
Güneş kütlesindeki Kappa Andromeda
b, görece büyük kütleli bir yıldızın da bu
kadar büyük bir gezegene ev sahipliği yapabileceğini gösteriyor.
Gökbilimciler Kappa Andromeda gibi
genç yıldız sistemlerini incelemeyi seviyor. Çünkü bu sistemlerdeki gezegenler
henüz oluşumlarından kalma ısıyı kaybetmemiş oluyor. Dolayısıyla kızılötesi
dalga boylarında yapılan doğrudan gözlemlerde gezegenlerin görülme olasılığı
daha fazla oluyor.
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