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Günümüz iﬂ dünyas›n›n ac›mas›z rekabet
ortam›nda orman kanunu geçerli.
Dolay›s›yla pek çok de¤iﬂik alanda faaliyet
gösteren ﬂirketler, hava trafi¤ini yönetmek,
hizmetlerin etkinli¤ini art›rmak, hatta yeni
malzemeler üretmek, g›dalar için yeni tatlar
bulmak gibisinden giderek karmaﬂ›klaﬂan
iﬂlerde kullanmak üzere "en güçlünün
yaﬂamas›" stratejisine dayal› yaz›l›mlara
baﬂvuruyorlar.
"Genetik algoritma" denen sistemlere dayal›
yaz›l›mlar, örne¤in f›rt›na nedeniyle büyük
bir havaalan› trafi¤e kapat›ld›¤› zaman,
havadaki çok say›da uça¤›n hangi baﬂka
alanlara yönlendirilece¤i gibisinden belli bir
sorun için bir grup çözüm üretiyor.
Algoritmalar kendilerini h›zla ço¤alt›yorlar,
de¤iﬂim geçiriyorlar ve daha iyi sonuçlar
veren yeni bir kuﬂak olas› çözümler dizisi
üretiyorlar. Üstelik neredeyse hiç insan
müdahalesi olmadan. Sonuçta milyonlarca
çözüm ortaya ç›k›yor; ama t›pk› denizde
yüzen bal›k yumurtalar› gibi ço¤u ölüyor
ve rakiplerinden daha iyi olan bir tanesi
ayakta kal›yor.
Üniversite araﬂt›rmac›lar›nca y›llarca
üzerinde çal›ﬂ›lmakta olan bu yaz›l›mlar,
h›zla artan bir ticari kullan›m alan›
kazan›yor. Örne¤in, Delta Havayollar›,
görevlilerinin çal›ﬂma saatlerini optimize
ederek hizmeti azaltmadan masraflar›

k›sabilmek için Ascent Technology adl› bir
ﬂirkete genetik algoritma tabanl› bir yaz›l›m
›smarlam›ﬂ. Bu arada rakipler de boﬂ
durmuyor. IBM, büyük ölçekli,kendi kendini
yöneten ve tamir eden bilgisayar sistemleri
geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. NuTech Solutions adl›
ﬂirket de, trafik ›ﬂ›klar›n›n
koordinasyonundan, yapay tat
geliﬂtirilmesine kadar çeﬂitli alanlarda

sorunlar› çözmeye yönelik evrimsel yaz›l›m
geliﬂtiriyor. RDI adl› ‹ngiliz ﬂirketi, AIDS
hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›lacak ilaç
bileﬂimlerinin bulunmas›nda yard›mc› olacak
bir evrimsel yaz›l›m peﬂinde. Tripos adl›
ilaç ﬂirketi de ilaç geliﬂtirme sürecini
h›zland›racak genetik algoritmalar üzerinde
çal›ﬂ›yor.
Technology Review, Kas›m 2003

Portatif Yükleyici
A¤›r yükler kald›rman›n riskleri var:
Özellikle s›k›ﬂ›k, dar yerlerde. Hiçbir ﬂey
olmazsa bile egonuz
yaralanabilir. Kald›ramay›p
gösteri yapmak istedi¤iniz
kiﬂilere mahcup olabilirsiniz.
Daha tehlikesi, omurgan›zdaki
diskler kayabilir ve bel f›t›¤›
geçici ya da kal›c› zararlar
verebilir. George Sharpton
adl› Amerikal› bir mucidin
geliﬂtirdi¤i basit ve kullan›ﬂl›
bir portatif "forklift" sayesinde
bu tehlikelere paydos.
Katlanm›ﬂ haliyle ayg›t›, bir
valiz arabas› gibi istedi¤iniz
yere taﬂ›yabiliyorsunuz.
Aç›l›nca ayg›t bir "A" çerçeve
gövde haline geliyor. Kilitli
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pedallar ve zincir sayesinde, dengeleyici
a¤›rl›klara ve çarklara gerek kalmaks›z›n,
aya¤›n›z› hafifçe bast›rarark yükü
istedi¤iniz yüksekli¤e kald›rabiliyorsunuz.

Sharpton, icad›n› 2005 y›l› baﬂlar›nda
piyasaya sürmeyi planl›yor.
Popular Mechanics, Kas›m 2003
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