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Bakteri Öldüren
Protein
Amerikal› araflt›rmac›lar mikroplar›n
antibiyotiklere direnç kazanmas›
sorununu kökten çözen bir proteini
yal›tmay› baflard›lar. RraA adl› protein, bir
bakteri hücresinin yaflamsal bir çekirdek
proteini olan RNA sentezlemek ve
parçalamak için kulland›¤› do¤al süreci
bozuyor. Böylece bakteri, sürekli olarak
gerekti¤ini san›p öldürücü miktarlarda
RNA sentezliyor. Araflt›rmac›lar, buluflun
bir ilaca dönüfltürülmesinin 5-10 y›l›
alaca¤›n› belirtiyorlar.
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Daha da Ak›ll› Cep
Telefonlar›

Foto¤raf çekiyorlar, hesap yap›yorlar, mesaj
gönderiyorlar, ‹nternet’te dolafl›yorlar, veri
al›flveriflinde bulunuyorlar. fiimdi de
otomobillerde hava yast›klar›n›n fliflmesini
sa¤layan teknoloji, cep telefonlar›na ve
öteki el ayg›tlar›na daha da yeni beceriler
sa¤lamaya bafllad›. Birçok üniversite ve
flirket laboratuvar›nda  cep telefonlar›nda
kullan›lmak üzere son derece küçük
akselerometre (ivmeölçer) ve jiroskoplar
(e¤im kontrol düzenekleri)  gelifltiriliyor.
Bu da ekrandaki listeleri yukar›ya ya da
afla¤›ya hareket ettirmek, say› girmek ya da
bilgiyi bir yerden baflka bir yere aktarmak
gibi yapt›¤›m›z rutin iflleri çok daha
kolaylaflt›r›yor. Tüm yapaca¤›m›z ayg›t›
çeflitli yönlere e¤mek. 
Geçti¤imiz Haziran’da
Finlandiya’n›n MyOriogo flirketi,
dünyan›n ilk harekete duyarl›
Web yetenekli cep telefonunu
piyasaya sürdü.  Bir Web
sayfas›n›n tümü ekrana
s›¤mad› m›? Telefonu sayfan›
eksik taraf›na do¤ru e¤in

yeter; eksik taraf ekrana geliyor. 
Baflka araflt›rmac›lar da jiroskop ve
akselerometrelerle, cepte tafl›nan elektronik
ayg›tlara metin yükleme ifllemini
kolaylaflt›ran düzenekler üzerinde
çal›fl›yorlar. Kanada’n›n Toronto
Üniversitesi’nde bilgisayar mühendislerinin
gelifltirdikleri bir cep telefonu mesaj
gönderme ifllemini çabuklaflt›r›yor. Örne¤in,
telefonu öne e¤erek 7 tufluna basarsan›z
"q" harfini, sa¤a e¤erek basarsan›z da "r"
harfini yaz›yorsunuz. Araflt›rmac›lar
deneklerin bu yeni düzenekle mesajlar›n›
%30 daha h›zl› yazd›klar›n› söylüyorlar. 
‹vmeölçerlerle

getirilebilecek yeniliklerinse sonu yok gibi.
Microsoft araflt›rmac›lar›ndan Ken Hinckley,
flampanya kadehi gibi tokuflturulduklar›nda,
haf›zalar›ndaki bilgileri birbirine aktaran
düzenekler üzerinde çal›fl›yor. Hinckley,
içlerine akselerometre gömülü 
Wi-Fi (bir ifl yerindeki bilgisayaralar
aras›nda iletiflim sa¤layan kablosuz ethernet
sistemi) yetenekli tablet bilgisayarlar
kullanarak düflündü¤ü ayg›t›n ilk
prototipini gelifltirmifl. ‹ki tableti birbirine
çarpt›rmak, aralar›nda ba¤lant› kuruyor.
E¤er tabletlerden biri sola hareket ederek
bir cisme çapt›¤› bilgisini verirken, öteki de

ayn› anda sa¤ taraf›nda bir darbe
bildirirse  her ikisi de ba¤lant›
kurduklar›n› anl›yorlar. Bundan
sonra tabletlerden birini sa¤a
e¤erek, aç›k bir penceredeki
bilgileri (Yine Wi-Fi arac›l›¤›yla)
ötekinin masaüstüne
boflalt›yorsunuz. Hinckley’in
kafas›nda ayn› teknolojiyi kol
saatlerine de uygulamak
düflüncesi yat›yor. Bu düflünce
gerçe¤e dönüfltü¤ünde insanlar
yaln›zca el s›k›flarak bilgi
al›flveriflinde bulunabilecekler. 
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Beyne Resim
Çizdirmek

Georgia Teknik Üniversitesi (ABD)
araflt›rmac›lar›, fare beyin

hücrelerinden gelen sinir uyar›lar›n›
kullanarak resim çizen bir bilgisayar
gelifltirdiler. Bir kültür çana¤›nda
tutulan canl› nöronlar, bilgisayar
arac›l›¤›yla renkli kalemlere
ba¤lan›yor. Araflt›rmac›lar,
deneylerden elde edilecek bilginin

yapay gözler ve baflka bir tak›m
sinirsel implantlar gelifltirilmesine
yard›m edece¤ini umuyorlar.
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