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Teknoloji Ad›mlar›
Gökhan Tok

10 Yeni Teknoloji
iletiﬂimde kullan›lan egzotik yar› iletkenlerin
bilgisayar yongalar›n›n standart yap›m
sürecine uymamas›. Bilgisayarlar gittikçe
h›zlan›yor fakat bak›r›n da h›z s›n›rlar›na
yaklaﬂ›l›yor. Silikon’un ›ﬂ›k yaymas› bu soruna
bir çözüm olabilir çünkü ›ﬂ›k sinyallerinin
frekans› elektrik sinyallerinden binlerce kat
daha fazla bilgi taﬂ›yabilir. Üstelik elektrik
kullan›l›rken, birbirlerini etkilemeyecek
aral›klarla yerleﬂtirilen transistörler, ›ﬂ›kl›
yongalar sayesinde böyle sorunlara neden
olmayacaklar. Öte yandan silikon bilgisayar
yongalar›n›n ›ﬂ›k yaymas›n› sa¤lamak hiç de
kolay de¤il. Bu sorunu çözmek için Intel
Fotonik Teknoloji Laboratuvar›’nda “silikon
lazer” çal›ﬂmalar› sürüyor.

Havada A¤
Uçaklar›n ‹nternet’e ba¤l› uçmas›, yer
kontrol sistemlerinden daha güvenli olabilir.
Uçaklar›n yerden desteklenmesi iﬂlemleri
geçti¤imiz 50 y›l içinde çok de¤iﬂmedi.
Uçaklar yer merkezli radarlara, kontrol
kulelerine ve hava trafi¤ini yöneten insanlara
ba¤›ml›lar. Yeni geliﬂtirilmekte olan internet
a¤ sistemleri uçaklar› bu ba¤›ml›l›ktan
kurtarabilir. Hem yak›t, hem de zamandan
tasarruf edilebilecek bu yöntem sayesinde
küçük uçaklar küçük hava alanlar›na
yönlendirilebilir, uçaklar havada birbirlerinin
durumundan haberdar olup, daha verimli ve
güvenli uçuﬂlar gerçekleﬂtirebilirler. Üstelik
bilgiler yaln›zca yerdeki bir bilgisayara ba¤l›
olmak yerine uydular yard›m›yla sürekli
konumu de¤iﬂen uçaklardan da idare
edilebilir.
Bu teknoloji yaln›zca sivil havac›l›kta
de¤il, askeri alanlarda da kullan›labilir.
‹nsanl› ya da insans›z savaﬂ uçaklar›
birbirleriyle iﬂbirli¤i içinde veri aktar›m›nda
ya da taktik al›ﬂveriﬂinde bulunabilirler.

Kuantum Kablolar
Houston’da bulunan Rice Üniversitesi
bilim adamlar›ndan Richard Smalley
bugünlerde enerji aktar›m› konusunda devrim
yapabilecek bir teknoloji üzerine çal›ﬂ›yor.
Smalley’in projesi elektrik taﬂ›mak için
kullan›lan bak›r kablolar› karbon nanotüpler
içindeki “kuantum kablolardan” geçirmek. Bu
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teknoloji sayesinde daha hafif ve daha sa¤lam
kablolardan elektrik enerjisi neredeyse hiç
kay›ps›z aktar›labilecek.

Silikon Fotonik
Bilgisayar yongalar›n› ›ﬂ›k yayan biçimde
geliﬂtirmek bilgi aktar›m›n› çok
h›zland›rabilir. Saç k›l› kal›nl›¤›nda bir fiber
binlerce bak›r kablodan daha fazla bilgi
taﬂ›yabiliyor. Bununla birlikte bilgisayar›n›z›n
içinde hâlâ bak›r kullan›l›yor. Iﬂ›¤›n internet
yoluyla uzun mesafeleri birbirine ba¤lamas›
henüz bilgisayar›n içindeki k›sac›k alana
aktar›lmad›. Bunun nedeni k›smen, optik

Bakteri Fabrikalar›
Bir mikrobun metabolizmas›n› de¤iﬂtirmek, ucuz s›tma aﬂ›s› elde etmeyi sa¤layabilir. Eskiden bitki özlerinden elde edilen artemisinin maddesinin yerini üzerinde iﬂlem yap›lm›ﬂ bakteriler alabilir. Berkeley’deki California Üniversitesi’nden
Jay Keasling’in yürüttüE. coli bakterisi
¤ü bu proje, metabolik
mühendislik ad› verilen
çal›ﬂmalara örnek oluﬂturuyor. Bu süreçlerde
genlerin ad›m ad›m
yönlendirilmesi sözkonusu. Bir tek genin de¤iﬂmesi sonucunda bile
ortaya çok farkl› sonuçlar ç›kabiliyor. Bugüne

Manyetik
Rezonans Güç
Mikroskopisi
Moleküler dünyan›n üç boyutlu
görüntüsünü elde etmek mümkün olacak.
Nano teknolojide ve moleküler biyolojide,
araﬂt›rmac›lar atomlar›n ve moleküllerin üç
boyutlu incelenememesinin s›k›nt›s›n› çeker.
Sözgelimi biyologlar›n, biyomoleküller
üzereindeki iﬂlevlerini araﬂt›rd›klar›
proteinler, ço¤u zaman görünmez olurlar. Bu
sorunlara bir çözüm bulmak amac›yla
araﬂt›rmac›lar nano-dünyan›n üç boyutlu
görüntüsünü elde etme çabas›ndalar. Bunun
için de manyetik rezonans görüntüleme
(MRI) ve atomik güç mikroskopisi
dek metabolik mühendislik çal›ﬂmalar›nda baz› anahtar genleri silmek, eklemek ya da de¤iﬂikli¤e u¤ratmak gibi yöntemler kullan›l›yordu. Keasling’in yöntemiyse daha radikal; seçti¤i mikroba de¤iﬂik organizmalardan ald›¤›
çoklu genleri aktararak tümüyle yeni bir metabolik yol izliyor. Keasling projesinde örnek
olarak koli basilini kulanm›ﬂ. De¤iﬂik kaynaklardan ald›¤› genleri koli
basiline aktaran bilim
adam›, onun artemisinik
asit salg›lamas›n› sa¤lam›ﬂ. Bununla birlikte koli basili normal koﬂullarda artemisinin salg›lamad›¤› için henüz bu sürecin kontrol edilmesi
ve iyileﬂtirilmesi gerekiyor.
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Metabolomics
Yeni bir yöntem, hastal›klar›n tan›s›n›
hem daha erken hem de daha kolay hale getiriyor. T›bbi tan› testleri geliﬂtiren araﬂt›rmac›lar, ad›na “metabolomik” dedikleri yeni bir
alanda çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Bu yöntemde ﬂeker ya da ya¤ gibi metabolizman›n ürünü olan binlerce küçük molekül inceleniyor.
Bu incelemeler sonucunda elde edilen metabolomik bilgiler tan› testlerine dönüﬂtürülebilirse daha erken daha h›zl› ve daha do¤ru ta-

n›lar elde edilebilecek. Doktorlar on y›llard›r
metabolizman›n üretti¤i ürünleri hastal›klar›n
tan›s› için kullan›yorlar. Bunun için akla gelen ilk örnek ﬂeker hastalar›n›n glikoz miktar›n› ölçmek. Metabolomik araﬂt›rmac›lar›ysa
yüzlerce molekül aras›ndan seçtikleri bir düzineden fazla moleküle bakarak belli hastal›klar›n tan›s›n› h›zland›rmak gayretinde. Hastal›klara yönelik parmak izi araﬂt›rmas› gibi düﬂünebilece¤imiz bu yöntemle araﬂt›rmac›lar
bir hastal›k baﬂlad›¤›nda metabolizmam›zdaki
de¤iﬂikliklerin de ne yönde geliﬂti¤ini izleyebilecekler.

Resimde kristal formunda gösterilen
glukoz gibi yüzlerce metaboliti
tarayan araﬂt›rmac›lar, bu yolla
hastal›klara tan› koymay› umuyorlar.

tekniklerini birleﬂtirerek, Manyetik Rezonans
Güç Mikroskopisi (MRFM) yöntemini
geliﬂtiriyorlar. Geçti¤imiz günlerde fizikçiler
tek bir elektronun zay›f manyetik sinyalini
belirlemeyi baﬂard›. Henüz mikro dünyan›n üç
boyutlu resimlerini kolayca elde etmek için
erken de olsa, MRFM bu konuda umut vaat
ediyor.

“evrensel bellek” ad›n› verdikleri yeni nesil
bellek sistemlerini geliﬂtirmek. T›pk› dijital
kameralar, yeni nesil cep telefonlar› ya da
bilgisayarlarda kullan›lan taﬂ›nabilir bellek
kartlar› gibi saklama s›ras›nda enerji
gerektirmeyen bellekler, hem veri saklama
alan›nda hem de nanoteknoloji imalat›nda
önemli geliﬂmelere yol açacak.

Evrensel Haf›za

Çevrematik

Nanotüpler veri depolanmas›n› çok üst
boyutlara taﬂ›yabilir. Nantero firmas› CEO’su
Greg Schmergel, silikon, yuvarlak bir
parçan›n tan›t›m›n› yapt›. Bir CD boyutundaki
bu disk, akrilik bir kap içine konmuﬂtu. Bu,
10 milyar bit bilgi depolayabilen bir
donan›m›n parças›yd›. Bu diskin ne kadar
bilgi depolayabildi¤i kadar bunu nas›l yapt›¤›
da oldukça önemli. Her bit, al›ﬂ›lageldik
elektronik belleklerdeki gibi disk üzerine
elektrik yüküyle kodlanm›ﬂ ya da
bilgisayarlar›n harddisklerinde oldu¤u gibi
manyetik alan›n yönlendirilmesiyle de¤il
nanoyap›lar›n yönlendirilmesiyle depolanm›ﬂ.
Bu teknolojinin yayg›nlaﬂmas›, bilgisayarlar›n
ya da di¤er mobil iletiﬂim gereçlerinin
belleklerinde ileri düzeyde geliﬂmelere yol
açabilir. Uzmanlar önümüzdeki 20 y›l içinde
veri saklaman›n çok ileri boyutlara
ulaﬂaca¤›n› söylüyor. Nantero’nun amac›ysa

Çevrebilimcilerin çal›ﬂmalar›nda bilgisayar
kullanmalar› yeni bir ﬂey de¤il. Bugüne dek
soylar› tehlikede olan türlerin yaﬂam
alanlar›n› belirlemede, at›k gazlar›n dünya
üzerinde oluﬂturaca¤› sera gaz›n›n etkilerinin
hesaplanmas›nda hep bilgisayar
kullan›l›yordu. Fakat art›k üç e¤ilim
çevrebilimcilerin çal›ﬂmalar›nda bilgisayarlar›
merkeze yerleﬂtiriyor. Bunlar›n ilki, do¤adan
sürekli iﬂlenmemiﬂ ham veri aktaran ve
ekosistemleri görüntülemeye yarayan ve
birbirlerine ba¤l› alg›lay›c›lar kullanan
çal›ﬂmalar. ‹kincisi, farkl› bölgelerden elede
dilen bilgileri birbirlerine ba¤lamay›
baﬂarabilen XML (Extensible Markup
Language) gibi ‹nternet standartlar›.
Üçüncüsüyse bir zamanlar süperbilgisayarlar
kullan›larak yap›labilen araﬂt›rmalar›n art›k
normal, ucuz bilgisayarlarla yap›labiliyor
olmas›. Okyanuslardan, atmosferden ya da

küresel iklim modellerinden elde edilecek
verilerle yap›lan tahminler bir yana, daha
bölgesel çal›ﬂmalar yapmak da mümkün
olacak. Okyanuslar›n baﬂ›na ne geldi¤i
tarlas›na ne ekece¤ini düﬂünen bir çiftçi için
çok önemli olmayabilir. Fakat geliﬂtirilen
sistemlerle art›k yerel veriler de an›nda
kullan›c›lar›n hizmetine sunulabilecek.

Cep Telefonu
Virüsleri
Kablosuz araçlar havadan zararl› kodlar›
al›p, sonra bunlar› güvenli oldu¤u ileri
sürülen bilgisayar sistemlerine aktar›yor.
Geçti¤imiz günlerde “Cabir” ad› verilen bir
cep telefonu virüsünün, zarar vermek
amac›yla haz›rlanan yaz›l›mlar›n
bilgisayarlardan sonra cep telefonlar›n› da
hedef alabilece¤ini gösterdi. Bluetooth
teknolojisiyle yay›lan bu virüs, asl›nda uyar›
amaçl› yap›lm›ﬂt› ama gelecekte
gerçekleﬂebilecek kötü niyetli sald›r›lar›n
habercisi gibiydi. Yaln›zca cep telefonlar›
de¤il, “bluetooth” kullanan bütün araçlar bu
türden sald›r›lar›n hedefi olabilir. Symbian
gibi ﬂirketler korunma sa¤layacak programlar
üzerine çal›ﬂmaya baﬂlad› bile. Bugüne dek
geliﬂtirilen anti-virüs programlar› cep
telefonlar›n› önceden yüklenen
programlar›n›n içinde de¤ildi. Öte yandan
gelecekte bu programlar› telefonlar›n
standart özellikleri aras›nda görebiliriz.

Biyomekatronik
Robotik bilimini sinir sitemiyle eﬂleyince,
ortaya gerçe¤inden farks›z çal›ﬂan yapay
kollar ve bacaklar ç›k›yor. Al›ﬂ›lageldik
protezler, kullan›c›lar›ndan olur olmaz
zamanlarda ayr›labilir. Özellikle dizlerinde
protezi olanlar bu nedenle zaman zaman
tökezler, zorlukla yürür hatta kimi zamanda
dengelerini kaybedip düﬂerler. MIT’nin Media
Laboratuvarlar›’ndan Profesör Hugh Herr,
kullan›c›lar›n daha rahat ve güvenli bulaca¤›
protezler üzerinde çal›ﬂ›yor. Piyasada son
dönemde üretilen ve mikroiﬂlemciler
yard›m›yla daha do¤al kullan›m olana¤› veren
protezler bulunuyor. Herr’in üretti¤i protez
bacaksa di¤er modellerin bir ad›m önüne
geçerek, kullan›c›n›n hareketlerini ve yürüyüﬂ
temposunu hesapl›yor ve kendini buna göre
ayarl›yor. Bilim adam›, çal›ﬂmalar›n›, mekanik
hareketin alg›lanmas›n›n yan›nda diz
eklemindeki sinirlerin de proteze veri
iletebilmesini sa¤lamak amac›yla çal›ﬂ›yor. Bu
çal›ﬂma, yeni geliﬂmekte olan biyomekatronik
dal›n›n bir parças›. Gelecekte kullan›c›lar›n
sinir sistemiyle uyumlu çal›ﬂacak protezlerin
yap›lmas› hedefleniyor.
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