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Y›ld›z Tak›m›

ctrl+
+alt+
+del
Kafam›z› Kullanman›n
Vakti Geldi
Beyin dalgalar›yla bilgisayarlar› kontrol edebilmek
bundan beﬂ-on y›l öncesine kadar uzak bir hayal gibi görünürken, bugün fuarlarda bile bu iﬂi yapabilen ve ﬂaﬂ›rt›c› ölçüde baﬂar›l› örneklere rastlar olduk. Bunun son örne¤i, Keio Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Laboratuvar›’ndan profesör Jun’ichi
Ushiba’n›n buldu¤u kontrol cihaz›. Kafan›za takman›zla birlikte beyin dalgalar›n› okumaya baﬂlayan bu
cihaz, kolunuzu veya baca¤›n›z› hareket ettirmek isEnerji tasarrufu konusu süperbilgisayarlar›n da gündeminde.

tedi¤inizde beyninizde oluﬂan dalgalardan hareketle, popüler sanal gerçeklik oyunu Second Life üze-

Pedal Baﬂ›na Milyar ‹ﬂlem
Son zamanlarda bilgisayarlar›n her alanda yayg›nlaﬂma-

rindeki karakterinizi kontrol edebilmenizi sa¤l›yor.
Bu sistem özellikle engellilerin sanal platformlarla etkileﬂimi için harika bir potansiyel vaat ediyor.

s›yla birlikte, bu cihazlar›n kulland›¤› enerji de iyice göze

http://bme.bio.keio.ac.jp/01news adresinden siste-

batmaya baﬂlad›. Bilgisayarlardaki gereksiz enerji tüketimi

min nas›l çal›ﬂt›¤›n› gösteren videolara ulaﬂabilirsiniz.

sadece elektrik faturalar›n› kabartmakla kalm›yor, ayn› zamanda enerji üretimi için daha fazla do¤al kaynak

Bu alandaki son derece ilginç bir di¤er yaklaﬂ›m da

tüketilmesine ydl aç›yor. Bu nedenle, son zamanlarda

Microsoft’tan geldi. Microsoft, yeni ürünlerinin ara-

üreticiler hem masaüstü bilgisayarlar›n hem de sunucu

birimlerinde kullan›c› deneyimlerini daha iyi ölçüm-

sistemlerinin çok daha az enerji harcamas› için ciddi u¤-

leyebilmek için beyin dalgas› ölçüm cihazlar›ndan

raﬂ veriyorlar. Geçenlerde Lenovo’nun duyurdu¤u ve

yararlanmay› hedefliyor. Amaç, kullan›m s›ras›nda

yaln›zca güneﬂ enerjisiyle çal›ﬂabilen masaüstü bilgisayar-

beyinde aç›kça ortaya ç›kan sürpriz, rahatlama,

dan sonra, bu alandaki ilginç bir çal›ﬂma da SiCortex fir-

stres gibi iﬂaretleri ortaya koyan dalgalar› alg›layarak

mas›ndan geldi. SiCortex’in genetik araﬂt›rmalarda kullan›lmak üzere üretti¤i ve saniyede milyarlarca iﬂlem yapabilme kapasitesine karﬂ›n SC648 süperbilgisayar›, yüksek
iﬂlem kapasitesine ra¤men çok az enerji harc›yor. Hatta
firma yetkilileri, eylül ay›n›n ortalar›nda yapt›klar› bir deneyde, sistemin 8 bisikletçinin pedal gücüyle çal›ﬂabildi¤i-

kullan›c›n›n, karﬂ›s›ndaki yeni duruma nas›l tepki
verdi¤ini görebilmek. Firma böylece kullan›c›lar›n
kendi ifade etti¤i görüﬂlerden daha fazlas›na ulaﬂabilece¤ini umuyor n
Araﬂt›rmac›lar beyin dalgalar›yla kontrol konusunda
sonuca h›zla yaklaﬂ›yorlar.

ni ortaya koyan bir gösteriye de imza atm›ﬂlar. Tabii bu,
sistem sürekli pedal gücüyle çal›ﬂacak anlam› taﬂ›maktan
çok, böyle yüksek kapasiteli bir cihaz›n ne kadar az enerjiyle çal›ﬂabilece¤ini kan›tlayan bir deney niteli¤inde. Detayl› bilgi için http://tinyurl.com/25fvjm adresine bakabilirsiniz. http://tinyurl.com/2pobxj adresindeyse sistemin
nas›l çal›ﬂt›¤›na dair video da yer al›yor n
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