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Yeşil  bil işim mümkün mü?

Küresel ısınma her geçen artıyor ve bu ısınmadan 
dolayı ekstrem hava olayları ile daha fazla 
karşılaşıyoruz. Küresel ısınmada başrolü yük 

gemileri ve uçaklar çekse de bilişim teknolojileri 
kullanımın rolü de yadsınamaz.  Sadece Google 260 
milyon watt elektrik kullanıyor. Bu bir nükleer santralin 
ürettiği elektriğin dörtte biri demek. Yaklaşık 200 bin 
evin elektrik tüketimine eşit olan bu değer, sürekli 
olarak da artıyor. Google’de her arama yaptığınızda, 
her e-posta gönderdiğinizde bu tüketime siz de ortak 
oluyorsunuz. Google İnternet’in sadece küçük bir parçası. 
İnternet üzerinde 7/24 çalışan yüzbinlerce sunucuyu 
düşündüğünüzde bunların harcadığı elektrik milyarlarca 
watt’ı buluyor.
Berkeley Üniversitesi, İnternet’in harcadığı elektrik 
miktarı ile ilgili bir araştırma yaptı ve İnternet’in yaklaşık 
170 ila 307 Gigawatt arasında bir elektrik harcadığını 
ortaya çıkardı. Dünyada şu an 439 nükleer santral 
bulunuyor. Bu santraller 1MW ile 2000MW arasında güç 
üretiyorlar. İnternet’in çektiği toplam enerjiyi tamamen 
nükleer olarak üretsek bu 307 adet 1000MW nükleer 
santral anlamına geliyor! Bu rakam büyük gözükse de 
İnternet için harcanan elektrik toplam enerji tüketiminde 
yüzde 1.9’luk bir yer tutuyor. İnsanlık şu an yaklaşık 16TW 
enerji tüketiyor.

Çin faktörü
Bu tabii ki portrenin sadece ilk başta görünen yüzü. 
Bilişim teknolojileri sürekli yenileniyor ve ortalama bir 
kişisel bilgisayarın ömrü yaklaşık 4 yıl. Bir sunucu ise 
ortalama 3 yılda bir yeniliyor. Bilişim sektörü dünya 
üzerindeki nakliye pazarının önemli bir miktarını 
oluşturuyor. Ayrıca bu ürünlerin tamamına yakının Uzak 
Doğu’da üretilmesi nakliye için harcanan enerjinin de 
artmasına yol açıyor. Dünyadaki petrolün yüzde 61’i 
nakliye ve ulaşım için kullanılıyor. Bilişim ürünlerinin 
nakliyesi direkt olarak petrol kullanımını artırıyor ve 
küresel ısınmada önemli bir rol oynuyor. Firmalar 
Uzak Doğu’da üretim yaparak kendi karlarını artırırken 
nakliyede harcanan enerji yüzünden çevreye verdikleri 
zararı düşünmüyorlar.

Dünyanın kaynakları bu hızla artan bir tüketimi 
kaldıracak kadar fazla değil. Gerçek yeşil bilişimin 
hayata geçirilmesi için devrim niteliğinde adımlar 
atılmalı. Bunların başında silikon teknolojilerinden 
kurtulmak gerekiyor. 1960’lı yıllardan beri silikon 
teknolojilerini kullanıyoruz ve artık bu teknolojide sona 
gelindi. İşlemciler aşırı elektrik çekiyor ve ısınıyorlar. 
Isınan işlemcileri soğutmak için daha da fazla elektrik 
harcayıp daha fazla küresel ısınmaya yol açıyoruz. Bu 
yüzden çok hızlı bir şekilde nano teknolojiye geçmek 
durumundayız. Şu an emekleme seviyesinde olan nano 
işlemciler, hem çok daha az elektrik harcıyorlar hem 
de çok daha hızlılar. Bunun yanında silikon işlemciler 
gibi ısınmıyorlar. İşlemci üreticileri ise büyük 
yatırımlar gerektirdiği ve tüm donanım eko sisteminin 
değişmesi gündeme geleceği için nano teknolojiye çok 
sıcak bakmıyorlar. Bu devler mecbur kalmadıkları 
sürece de nanoya geçecek gibi durmuyorlar. Dünyada 
iki büyük işlemci firması var ve pazarda rekabet fazla 
olmadığı için inovasyon da sınırlı. 

Tek yol nano!
Nanoya geçişte yasal düzenlemelerin yapılması 
gerekli. Nasıl tungsten ampullerin üretimi Avrupa 
Birliği (AB) tarafından yasaklandıysa, silikon tabanlı 
işlemciler de yasaklanabilir. Nano işlemcilere 
destek sağlanabilir ve nano işlemciler belli bir 
aşamaya geldikten sonra silikon tabanlı işlemciler 
çevreye verdikleri zararlar yüzünden yasaklanabilir. 
Ayrıca ürünleri tüketileceği yerden 10 bin kilometre 
ötede üretmenin firmalara kar sağlama dışında hiç 
bir mantığı yok. Hızlı bir şekilde yerel üretimlere 
geçilmesi gerekiyor. Yerel üretimler konusunda 
Kyoto protokolü benzeri bir protokol yapılabilir. Tabii 
devletler vahşi kapitalizm karşısında durabilirse.
Dünya hepimizin ve başka bir dünya yok. Yaşadığımız 
dünyayı hızlı bir şekilde kirletiyoruz ve kaynaklarını 
tüketiyoruz. Bu tüketime son vermezsek bir gün 
kendimiz tükeneceğiz...

İnternet’in çektiği elektrik 307 
Gigawatt’a ulaşıyor. 
Sadece Google 260 milyon watt elektrik 
kullanıyor. 
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Ben bir rakam değilim!
İnternet firmaları, kullanıcılarını elde ettiği bilgilere göre sınıflandırıyor. En son 
Orbitz’in Mac kullanıcılarına daha pahalı seçenekler sunduğu ortaya çıktı.

Amerika bilişim dünyasını, son birkaç haftadır bir haber meşgul ediyor. Wall Street Journal’ın 
yaptığı habere göre, Orbitz Mac kullanıcılarına PC kullanıcılarına göre daha pahalı seçenekler 
sunuyor. Mac kullanıcıları daha fazla gelir düzeyine sahip olduğu için daha pahalı seçenekleri 
almaları daha mümkün. Orbitz bunu fark ederek sitesini değiştirmiş ve kullanıcının 
bilgisayarına göre özelleştirmiş sonuçlar sunmaya başlamış. NPD araştırma firmasının yaptığı 
araştırma da Orbitz’in bu hamlesini doğrular nitelikte. NPD’ye göre, Mac kullanıcılarının yüzde 
36’sından fazlası yıllık 100 bin doların üzerinde gelire sahip. PC kullanıcılarında ise bu oran 
yüzde 21’de kalıyor. Orbitz de kullanıcılarına göre farklı seçenekler sunarak karını maksimize 
etmeyi düşünüyor.

Kişisel bilgilerimizi satıyorlar
Orbitz’in yaptığı bu uygulama, İnternet üzerinde firmaların yaptığı veri ambarı uygulamalarının 
da sorgulanmasına yol açtı. Firmalar sizin hakkında olabildiğince veri topluyor ve bunları kendi 
çıkarlarına göre kullanılıyorlar. İşin en kötüsü ise sizin sadece bir numaradan ifade olmanız ve 
diğer benzer kullanıcılar ile sınıflandırılmanız. Bir kere bir sınıflandırmaya girdiğiniz zaman da o 
sınıftan çıkmanız mümkün olmuyor.
Aynı şekilde Google da sizin sörf hareketlerinizi izleyerek size uygun reklamları sunuyor. Hatta 
arama sonuçları da sizin profilinize özel geliyor. Başlangıçta iyi gibi gözüken bu uygulama, 
esasında özel hayatın bir ihlali. Siz müşterisi olmadığınız halde Google’a büyük oranda veri 
sağlıyorsunuz. Google da bu verileri kullanarak sizin üzerinizden para kazanıyor. Bu tüm 
büyük İnternet şirketleri için geçerli. Facebook’da sizin demografik bilgilerinizi kullanarak 
reklamverenlere sizi “satıyor”. Reklam veren istediği yaş aralığındaki ve istediği bölgedeki 
kullanıcılara reklam verebiliyor.  Çoğu zaman okumadan geçip kabul ettiğimiz son kullanıcı 
anlaşma metinleri bu konuda firmalara, her şeyi yapma imkânı veriyor.

Git gide firmaların insanların üzerinde söz sahibi olduğu, insanların belli algoritmalara 
sınıflandırıldığı ve kişisel mahremiyetin hiç önem taşımadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz.

Yasal düzenleme şart
Peki, bu gidişata bir son vermek mümkün değil mi? Son kullanıcı olarak bu konuda 
yapacaklarımız sınırlı. Kişisel verileri takip eden, bunları kullanan, kişisel veriler üzerinden 
para kazanan şirketler kendilerini sayfalarca yazılmış sözleşme metinleri ile koruyorlar. İşin 
komik tarafı bu sözleşmeleri kabul etmeden verilen servisten yararlanmanız da mümkün 
olmuyor. Ya benim dediğimi yaparsın ya da bu diyardan gidersin mantığı işliyor. Facebook’un 
sözleşmesini kabul etmezseniz Facebook’a üye olamıyorsunuz. Peki, o zaman hiçbir siteyi 
kullanmayacak mıyız? Hayır... Bireysel kullanıcılar olarak yapmamız gereken, devletleri kişisel 
verilerin güvenliği ve mahremiyet konusunda yasal adımlara zorlamak olmalı. Hiçbir şirket bir 
kullanıcının kişisel verisi sayesinde para kazanmamalı. Kişisel veriler satılamamalı ve diğer 
üçüncü şirketlere direkt veya indirekt şekilde sunulamamalı. Biz sadece sunum istatistiklerinde 
yer alan bir numara değiliz, insanız ve insanca bir yaklaşımı hak ediyoruz.
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Microsoft, Yammer’ı satın alıyor

Yazılım devi, iş dünyasının sosyal ağına 1.2 mil-
yar dolar verecek.

Milyar dolarlık satın almalara bir yenisi ekleniyor. Micro-
soft geçtiğimiz hafta iş dünyasına yönelik bir sosyal ağ servisi 
olan Yammer.com’u 1.2 milyar dolara satın alacağını açıkladı. 
Microsoft’un açıklamasına göre Yammer, firmanın Office 
bölümüne eklenecek. Yammer, hem Sharepoint ve diğer Office 

ürünlerine entegre edilecek hem de kendi hayatına devam edecek.

Microsoft Office Ürünleri Bölümü Başkanı Kurt DelBene, yaptığı açıklamada, Yammer’ın kurum-
sal sosyal ağların en iyisi olduğun belirterek bu bulut tabanlı hizmetin Microsoft müşterilerine 
büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Yammer kullanıcıları servisi kullanmaya ücretsiz olarak başlayabiliyor ve eğer sistemi 
beğenirlerse paralı aboneliğe geçebiliyorlar.
Yammer CEO’su David Sacks, Microsoft’un satın almasıyla Yammer’ın daha da gelişeceğini ve 
daha geniş kitlelere ulaşacağını belirtti.
İnternet alanında uzun zamandır sessiz duran Microsoft bu satın almayla rakiplerine karşı elini 
güçlendirmeyi planlıyor. Arama motorunda Google’ın çok gerisinde kalan, sosyal ağlarda ise 
varlığı hiç bulunmayan firma Yammer ile kurumsal alanda kendine yeni bir liderlik pozisyonu 
yaratmayı bekliyor.

RIM batıyor mu?

Satışları yüzde 33 oranında düşen 
firma, son çeyrekte 518 milyon zarar 
açıkladı.
BlackBerry’nin üreticisi RIM, geçtiğimiz günlerde 
son çeyrek rakamlarını açıkladı. Buna göre, firma 
son çeyrekte 518 milyon dolar zarar etti. Bu rakam 
geçmiş çeyrek verilerine göre yüzde 33’lük bir düşüş 
anlamına geliyor. RIM geçtiğimiz çeyrekte 7.8 milyon 
adet BlackBerry satabildi. BlackBerry satışlarında 
yüzde 30’luk bir gerileme gerçekleşti.

Finansal sorunlarıyla başa çıkabilmek için firma, büyük işten çıkarmalara hazırlanıyor. Firma 
toplam çalışan sayısının yüzde 35’ini oluşturan 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. RIM bunun 
firmaya gelecek yıl 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağını öngörüyor.
En büyük sorun ise BlackBerry 10’un tekrar tekrar erteleniyor olması. Firma büyük umutlar 
bağladığı BlackBerry 10’u bir türlü çıkaramadı. Şu anki tahminlere göre BlackBerry 10 işletim 
sisteminin çıkması en erken 2013’ün ilk çeyreğini bulacak. Bu tarihe kadar IOS 6, Windows 
Phone 8 ve A ndroid 4.1’in piyasaya çıkacağı öngörülüyor.
BlackBerry’nin en büyük yanlışı evrimin getirdiği en büyük öğrenimlerden biri olan “Adapte ol 
veya öl” kuralını yok saymak oldu. Firma Android ve iPhone gerçeğini göremedi ve bir bakıma 
kendi sonunu hazırladı. İş gücünün yüzde 35’ini kaybetmeye hazırlanan bir firmanın dişli raki-
pleriyle önümüzdeki dönemde nasıl rekabet edecek beraberce izleyeceğiz.
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