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Teknoloji Ad›mlar›
Gökhan Tok

enerji yamyamlar›

plazma
televizyonlar

Katot ›ﬂ›n› tüplü televizyonlar,
arkalar›ndaki o büyük ç›k›nt›yla belki gözünüze hantal ve ilkel görünebilir. Günümüzde çok be¤enilen düz,
yass› ekranl› televizyonlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, bunlar çok haval› de¤iller. Bununla birlikte katot ›ﬂ›n› tüplü
televizyonlar›n iki büyük avantaj›
var: Birincisi, öteki televizyonlara göre ucuzlar, ikincisiyse enerji kullan›m› aç›s›ndan çok daha ekonomikler.
Her biri en az 2-3 bin dolar olan plazma tv’ler, di¤er televizyonlara göre
beﬂ kat›na kadar daha fazla elektrik
kullan›yor. Bu televizyonlar›n yayg›nlaﬂmas› ve tüm tv izleyicileri taraf›ndan kullan›l›yor olmas›n›n neden
olabilece¤i baz› sorunlar var. Sözgelimi, plazma tv kullan›m›n›n artma-
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s›ndan dolay› enerji gereksinimi de
önemli oranda artacak; bu gereksinim karﬂ›lanamazsa bir enerji aç›¤›na neden olacak. Daha fazla enerji
üretimiyse, güç santrallerinin atmosfere daha fazla sera gaz› b›rakmas›
anlam›na geliyor. ‹ngiltere’de yap›lan
bir çal›ﬂma, tipik bir plazma tv’nin
y›lda yaklaﬂ›k 1000 kW/s elektrik
enerjisi tüketti¤ini gösteriyor. Oysa
bu rakam s›radan televizyonlar için
yaln›zca 233 kW/s. Önümüzdeki on
y›l içinde dünyadaki televizyonlar›n
yar›s›n›n düz ekranl› televizyonlarla
yer de¤iﬂtirece¤i tahmin ediliyor. Bununla birlikte plazma ya da LCD (s›v› kristal ekranl›) televizyonlar aras›nda hangisinin pazar› ele geçirece¤i henüz çok net de¤il. E¤er kazanan

plazma tv’ler olursa sonuçlar ürkütücü olabilir. Araﬂt›rmac›lar, California
örne¤inden yola ç›karak baz› rakamlar veriyorlar. Örne¤in, California’daki 12,7 milyon ailenin yar›s› normal
televizyonlar›n› plazma tv’lerle de¤iﬂtirse elektrik kullan›m› yüzde 1,3 artarak y›ll›k 7,6 milyar kW/s olacak.
California Eyalet Enerji Komisyonu’nun arz-talep tahminleri, özellikle
s›cak geçen yaz aylar›nda, yaln›zca
plazma ekranlar›n bile eyaletin yedek
güç kapasitesini sömürebilece¤i yolunda. Böyle havalarda yönetimin vatandaﬂlardan televizyonlar›n› kapatmalar›n› istemesi bile gündeme gelebilir. Bu sorunun tüm dünyaya yay›ld›¤›nda alaca¤› boyut çok daha büyük
olacak.
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ben, fare

Robotik uzmanlar› geniﬂ bir alan› kontrol edebilmek ve
veri toplamak için robotlar› tek tek kullanmak yerine,
onlara tak›m çal›ﬂmas› yapmay› ö¤retmeye çal›ﬂ›yorlar.

Japonya’da, Okinawa Bilim ve
Teknoloji Enstitüsü’nde nörobiyolog olan Kenji Doya, bugünlerde kemirgenlerle u¤raﬂ›yor. Ne var ki
bunlar gerçek kemirgenler de¤il,
plastik ve silikondan yap›lm›ﬂ olan
siber-kemirgenler. Doya, ayn› zamanda Kyoto Geliﬂmiﬂ Telekomünikasyon Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nde
araﬂt›rma yapan bir grubun baﬂ›.
Laboratuvar›na girdi¤inizde karﬂ›n›za bir sürü siber-kemirgen ç›k›yor.
Kimileri birbirine kur yapar gibi
çevrelerinde dönüyor, kimileri zemindeki taze pil bataryalar›n› araﬂt›r›yor, hepsi k›p›r k›p›r. ‹çlerinden
yaln›zca biri, hareket etmeden “öylece oturuyor”. “O çok tembel,” diyor Doya. “bir ödül için enerji harcamay› ö¤renemedi, herhalde çok
yaﬂamaz.” Robotik laboratuvar›nda
her zaman robotlar bulunur. Bununla birlikte Doya’n›n projesi, robotlar›n ilk kez bir ödül karﬂ›l›¤›nda
basit bir amaca ulaﬂmalar›n› sa¤larken, grup içinde nas›l davrand›klar›n› inceleyip onlar› grup zekas›na yöneltmek üzerine. Bu çal›ﬂma, tasar›mc›lar›n karmaﬂ›k görevler için
birbirleriyle yard›mlaﬂan makineler

yapmas›na yard›mc› olabilir. Grup
halindeki hareketli robotlar›n nas›l
birbirleriyle etkileﬂim içinde olduklar› ve uyum sa¤lad›klar›n› incelemek, araﬂt›rmac›lar›n düﬂman ortamda kendine yetebilen, bilgi toplayabilen, teçhizat› uzaktan kumandayla onarabilen robot gruplar› yapmada ve geliﬂmiﬂ modeller üretmekte yararl› olacakt›r.
“Burada önemli olan,” diyor Doya “robotlara do¤ru ﬂeyi yapmay›
ö¤retebilmek.” Her biri 22 cm uzunlu¤undaki siber-kemirgenlerde bir
iﬂlemci yongas›, bir kamera, alg›lay›c›, motora ba¤l› tekerlekler ve di¤erleriyle iletiﬂim kurmak ya da “arkadaﬂl›k etmek” için k›z›lötesi ba¤lant› birimi bulunuyor. Robot farelerden biri, pil bataryas›na yaklaﬂt›¤›nda ya da bir arkadaﬂ›na yöneldi¤inde ona ödül olarak ilerideki davran›ﬂlar›n› desteklemek üzere dijital
bir kod aktar›l›yor. Doya, farelerin
zamanla bir rekabete girdi¤ini, hatta kendi bölgelerini belirledi¤ini
söylüyor. Bu bir sürecin ilk aﬂamalar› olsa da, uzmanlara göre gelecek
vaat ediyor. Kenji Doya’n›n robotlar›, karmaﬂ›k davran›ﬂlar geliﬂtirebil-

Kenji Doya’n›n üzerinde çal›ﬂt›¤› “robot
kemirgenler” birbirleriyle iletiﬂim kurup tak›m
çal›ﬂmas› yapmay› ö¤reniyorlar. Doya’n›n bu
minik robotlara yeni ﬂeyler ö¤retmek için
kulland›¤› yöntemse ödüllendirme. Ödüller,
üzerlerinde de¤iﬂik renkli lambalar bulunan pil
bataryalar›ndan al›n›yor.

mek için ak›ll›ca haz›rlanm›ﬂ algoritmalar kullan›yor.
Bu robotlar›n laboratuvar d›ﬂ›nda yararl› iﬂler yapmalar› için henüz
zamana gereksinim var. Öte yandan
robotik uzmanlar›, çok robotlu sistemler kurman›n, alan araﬂt›rmas›
ya da veri toplama gibi iﬂlerde, makinelerin kontrol edilmesinde çok
yararl› olabilece¤i görüﬂündeler.
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