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ABD’nin çeflitli eyaletlerinden ö¤renciler ve
emeklilerin birlikte gelifltirdikleri bir
yöntem, kamu binalar›nda çok kifli
taraf›ndan ellendi¤i için hastal›k bulaflt›rma
riski yüksek yüzeylere sürülebilecek ve
üzerine konan mikroplar› öldürecek etkili
bir madde gelifltirdiler. ABD’de madeni
paralar›n üzerinin mikroplara karfl›

koruyucu bir tabakayla kaplanm›fl
olmas›na karfl›n, kamu binalar›nda ve
özellikle okullarda, merdiven
korkuluklar›, kap› tokmaklar›, elektrik
dü¤meleri, musluk bafllar›, masa üstleri
gibi birçok kifli taraf›ndan s›k s›k ellenen
yüzeyleri ayn› biçimde kaplamak
kimsenin akl›na gelmemifl. Oysa bunlar,
özellikle üst solunum yollar›
enfeksiyonlar›na yol açan organizmalar›n
s›kl›kla bulaflt›¤› yerler.
‹nternet üzerinde bir proje gelifltirme
sitesinde  (science-projects.com) bir
araya gelen 10 ö¤renci, üç II.Dünya
Savafl› gazisi ve emekli bir demiryolu
iflçisi, sözü edilen yüzeylere sürülecek
boya ya da verniklerin, flampuanlarda
kullan›lan basit ve ucuz bir deterjan
kat›lmas›yla kendi kendilerini sterilize
edebilecek hale geldi¤ini bulmufllar.
Amerikan Mikrobiyoloji Derne¤i’nin
geçti¤imiz ay yap›lan 105. Kongresi’nde
çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› aç›klayan
grup, birçok flampuanda kullan›lan ve

insanlar için tamamen zarars›z olan
cetavion adl› deterjan kat›lm›fl malzemenin,
üzerine konan mikroplar› befl saniye içinde
öldürdü¤ünü ve sürüldü¤ü yüzey
üzerindeki etkinli¤ini en az befl ay
sürdürdü¤ünü bildirdi. 
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‹sviçreli araflt›rmac›lar, IBM flirketiyle
iflbirli¤i içinde memeli beyin korteksinin
bilgisayar modelinin ç›kar›lmas›n›
hedefleyen bir proje bafllatt›lar. Beynimizde
bulunan 100 milyar sinir hücresinin (nöron)
her birinin 10.000 baflka nöronla ba¤lant›
yapmas›, kalk›fl›lan iflin ne denli güç
oldu¤unu ortaya koyuyor. Ancak,
Lozan’daki Ecole Polytechnique
Fédérale’den sinirbilimci Henry Markram,
beyin kabu¤unun standart say›labilecek
mimarisinin baflar› umutlar›n› art›rd›¤›n›
söylüyor. Üst düzeyde biliflsel ifllevlerin
merkezi olan nörokorteks, nöronlar›n bir
araya toplanarak oluflturdu¤u paralel
sütunlar›n yaklafl›k 1 milyon kadar›n›

içeriyor.  Beynin bu yap›tafllar›ndan bir
tanesini modelledikten sonra Markram’›n
ekibi zamanla modeli tüm beyni kapsayacak
biçimde gelifltirmeyi hedefliyor. “Blue Brain”
(Mavi Beyin) diye adland›r›lan model, IBM
taraf›ndan gelifltirilen, dört büyük buzdolab›
büyüklü¤ünde bir süperbilgisayar yard›m›yla
oluflturulacak. Araflt›rmac›lar, tek bir
korteks sütununu 3 y›l içinde modellemeyi
hedefliyorlar. Markram, modellenen
sütunlar›n say›s›n› ço¤altmak içinse ya
bilgisayar›n hesaplama gücünü ola¤anüstü
art›rmak, ya da sanal sütunlar› ço¤altmadan
önce bunlar› basitlefltirecek bir yol bulmak
gerekece¤ini kaydediyor.
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‹nsan›n elinin alt›nda say›sal bir fotograf
makinesi bulunmas› iyi de, sat›fllar› ç›¤ gibi
büyüyen kameral› cep telefonlar›yla al›nan
görüntü kalitesi ço¤u kez iyi olmuyor. Ama
Varioptic firmas›nca gelifltirilen bir s›v› mer-
cek, netlik sorununu çözümleyecek görünü-
yor. Mercek olarak görev yapacak s›v›n›n bi-
çimi, bir elektrik alan› taraf›ndan kontrol
ediliyor. Günümüzdeki cep telefonlar›nda
kullan›lan cam merceklerden daha ucuz, da-
ha sa¤lam ve daha duyarl› olan s›v› lensle-
rin ilk olarak bu y›l›n sonunda piyasaya ç›-
kacak yeni kuflak Samsung telefonlarda kul-
lan›laca¤› bildiriliyor. 
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Yeni Uzay Modas›

Önümüzdeki y›llarda astronotlar› karizmalar›-
na daha uygun giysiler içinde, çizgi roman
kahramanlar›na daha çok benziyor halde gö-
rece¤iz. Çünkü Massachusetts Teknoloji Ens-
titüsü (MIT) araflt›rmac›lar›na göre atmosferin
yoklu¤u, ille de hareket yetene¤ini s›n›rlayan,
giyenleri uzay fatihlerinden çok pamuk balya-
lar›na benzeten giysiler gerektirmiyor. fiimdi

MIT tasar›mc›lar›, NASA’n›n ‹leri Konseptler
Enstitüsü ile birlikte “Bio-Suit” (Biyo-Giysi)
üzerinde çal›fl›yorlar. Astronotlar›n üzerlerine
“ikinci deri” gibi giyecekleri giyside, gereken
bas›nc› sa¤layarak uzun uzay yürüyüfllerinde
yorulan kol ve bacaklara destek olacak “ya-
pay kas lifleri” de bulunacak. 
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Beynin Bilgisayar Modeli 
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