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t›’ya sahip bir bilgisayar yapmak.
Daha da iddial› hedef flu: Bu bilgisayar sadece
bir 1 kilowatt enerji kullanacak ve büyüklü¤ü de
insan beyni kadar olacak.
K›yaslama için bir bilgi vereyim: Ayn› IBM’in
bugünkü en h›zl› bilgisayar› olan Blue Gene’in tam
147 bin 456 tane ‘ifllemci’si var, haf›za büyüklü¤ü
144 terabytes’tan fazla, kocaman ve özel havaland›rmal› bir kabinin içinde duruyor, en önemlisi 2
megawatt’tan fazla enerji harc›yor.

nuflmay› da ö¤renmemifl durumda. Bu ö¤renme, fiziki geliflimle birlikte 1 y›l ve civar›nda sürüyor.
Sarsak da olsa yürümek ve basit bir kelime hazinesiyle konuflmak yani.
Amerika’da çok say›da üniversite, hükümete
ba¤l› DARPA (Savunma ‹leri Araflt›rmalar Ajans›)
ve IBM’in iflbirli¤iyle yürütülen proje sonunda ortaya ç›kan ilk mikro çip, insan beynini taklit etmeyi amaçl›yor.
Araflt›rmac›lar henüz yolun bafl›ndalar. Yapmay› amaçlad›klar› fley, Von Neumann’›n hunisinden kurtulmak. Bu da hiç kolay de¤il.
Yepyeni bir matematik, yepyeni algoritmalar,
geçmiflten tamamen kopan bir bak›fl aç›s›...
‹nsanl›k gelece¤ini ar›yor anlayaca¤›n›z...

Peki ne ifle yarayacak bu ‘biliflsel bilgisayar?’
‹nsan beyni gibi çal›flacak bu bilgisayar için
Amerika’da dörtten fazla üniversite ve IBM bünyesinde farkl› farkl› disiplinlerden onlarca bilim insan› çal›fl›yor.
Çal›flmalar, esasen günümüz bilgisayarlar›n›n
en yapamad›¤› fleye odaklanm›fl durumda: ‘Gördü¤ü’ nesneyi tan›mak, anlamland›rmak, ö¤renmek.
‘Biliflsel bilgisayar’›n yapmas› hedeflenen fleylerden biri flu örne¤in:
Marketler veya bakkallarda, raflara buzdolaplar›na yerlefltirilecek minicik ‘sensor’lar yard›m›yla
koku, s›cakl›k vs ölçümleri yap›lacak ve böylelikle
ürünlerin bozulup bozulmad›¤› saptanacak.
Basit gibi gözüküyor ama bu bir insan ifli, bilgisayar ifli de¤il.
Bir baflka olas› görev flu olabilir: Kavflak yerlerinde trafik ihlalleri ve tehlikeli sürüfller bilgisayar
taraf›ndan saptanabilir ve kazalar henüz oluflmadan önlenebilir.
Yine bir insan ifli ama bunu da bilgisayara devretme zaman› yaklafl›yor olabilir anlayaca¤›n›z.
Peki ya hava tahminine ne dersiniz? ♦

10 milyara karfl› 256 ‘nöron’ Pong ö¤renir mi?
IBM öncülü¤ündeki araflt›rmac›lar›n ürettikleri ilk ‘beyin gibi’ çipte sadece 256 ‘nöron’ var. Ve
bu 256 ‘nöron’u birbirine ba¤layan 65 bin 536
‘ba¤lant›’ bulunuyor.
‹kinci bir çipte ise 262 bin 144 ‘ba¤lant›’ var.
‹lk çip ‘ö¤renme’ amaçl›, ikinci çip ise programlanabilir ba¤lant›lardan olufluyor.
Ve flimdilik üreticileri bu çiplere Atari’nin ilk
piyasaya sürdü¤ü oyunlardan biri olan ‘Pong’u ö¤retmeyi amaçl›yorlar.
E¤er bunu baflar›rlarsa araflt›rman›n ilk aflamas› geçilmifl olacak.
‹nsan beynindeki 10 milyardan fazla nöron ve
10 trilyondan fazla ba¤lant› ile k›yasland›¤›nda
hiçbir fley de¤il yani. Ama bir bafllang›ç.
Zaten IBM’in amac›, nihayetinde 10 milyardan fazla ‘nöron’a ve 10 trilyondan fazla ‘ba¤lanRadikal, 13 Eylül 2011

Arflimet’in Çözülemeyen Yaz›lar› Görücüye Ç›k›yor
Antik Yunanl› matematikçi ve fizikçi Arflimet’in çal›flmalar›n› içeren
ve uzun y›llard›r çözülmeye çal›fl›lan
metinler ABD’de sergiye ç›k›yor.
Teknik ad› “palimpsest” olan ve
13. yüzy›la tarihlenen eflsiz parflömende, Arflimet’in baz› çal›flmalar›n›n bilinen tek elyazmas› kopyas› yer
al›yor. Yaz›ld›¤› dönemden beri içeri¤i gizli kalan parflömendeki metni

ortaya ç›karabilmek için, bir grup
bilimadam› 12 y›l boyunca çeflitli
yöntemlerle çal›flt›. Ancak bu çal›flmadan önce de uzmanlar, küften zarar gören kitab›n parçalar›n› bir araya getirmek için 4 y›l u¤raflt›. “Kaybolan ve Bulunan: Arflimet’in S›rlar›” adl› sergi Baltimore Walters Sanat Müzesi’nde 16 Ekim’de aç›lacak. (AA) ♦
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