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S‹L‹KON NEY‹M

Bilgisayar dünyas›nda uzun süreden bu yana, Moore Yasas›’n›n geçerlili¤ini kaybedece¤i konusu gündemde. Bilgisayar iﬂlemcisi sektöründeki
en önemli isimleren biri olan ‹ntel’in
kurucular›ndan Gordon Moore, 1965
y›l›nda, bir bilgisayar çipinin üzerine
yerleﬂtirilen transistör say›s›n›n her
18 ayda bir iki kat›na ç›kmas› gerekti¤ini öngörmüﬂtü. Bugüne kadarsa
bu geliﬂme gerçekten gözlendi. Pentium’un son geliﬂtirdi¤i bilgisayar çipinin üzerinde 55 milyon transistör var.
Ancak problem ﬂu ki, bir çip üzerine
daha fazla transistör yerleﬂtirmek,
devreler aras›nda çok daha küçük
boﬂluklar olmas› anlam›na geliyor.
Moore Yasas›’n›n geçerlili¤ini koruyabilmesi için, bilimadamlar›n›n bir an
önce bu boﬂluklar› 150 nanometre’ye
(nm) indirmesi gerekiyor. Halen kullan›lmakta olan Pentium 4’lerde bu
boﬂluklar›n boyutu 180 nm. 2005 y›l›ndaysa boﬂluklar›n 100 nm. bariyerini aﬂmas› gerekiyor. Ancak bu bariyerin aﬂ›labilmesi, ﬂu anda çözümleri bilinmeyen baz› temel sorular›n yan›tB‹L‹M ve TEKN‹K
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lanmas›n› gerektiriyor. Bu çözümler
bir an önce bulunmazsa, 1965 y›l›ndan bu yana geçerlili¤ini koruyan Moore Yasas› ciddi bir tehlike içine girecek.
Silikon tabanl› mikroelektronik bilgisayarlar, ilk ortaya ç›kt›klar›nda bir
devrim yaratm›ﬂlard›. Daha sonra geliﬂen entegre devreler gibi bir çok teknolojiyse, bu devrimin ilerlemesine ivme kazand›rd›. Ancak bu teknolojilerin eninde sonunda fiziksel limitlerine
ulaﬂacaklar›, apaç›k ortada. Örne¤in
voltaj elektrodlar›n› ak›m taﬂ›yan
elektronlardan ay›ran gate-oxide(SiO2)’nin, maksimum 10 y›l içinde en
üst fiziksel limitine ulaﬂaca¤› söyleniyor. Silikonun sahip oldu¤u elektrik
yükünü koruyabilmesi içinse, çiplerin
boyutlar› küçüldükçe silikonun içine
giren yabanc› maddelerin artmas› gerekiyor. Ancak ﬂöyle bir sorun var ki,
belli bir s›n›r›n alt›nda, bu “kir”ler
elektriksel bak›mdan pasif bölgeler
oluﬂturacak ﬂekilde birbirleriyle çak›ﬂ›yorlar. Bugünlerde bu s›n›ra yaklaﬂt›¤›m›za inan›l›yor. Bu durumda elekt-

ronlar›n "tünelleme" gibi baz› kuantum etkilerine e¤ilimli olmas› durumu
do¤uyor. Kuantum fizikçiler yaklaﬂ›k
80 y›ldan bu yana, elektronlar›n oldukça küçük engellerden geçebildiklerini biliyorlar. Bugün, elektronlar›n
bir çip boyunca ak›ﬂ›n› kontrol eden
bu kap›lar 2nm’den daha küçük hale
gelmiﬂ durumda. Yani silikon çiplerin
üzerine devreler yap›ﬂt›rabilme yetisi,
neredeyse s›n›rlar›n› aﬂmak üzere.
Tüm bu sorunlar›n tart›ﬂ›lmas› için düzenlenen bilgisayar mühendisli¤i alan›ndaki son konferanslardan birinde,
Moore Yasas›’n›n 2006 y›l›ndan itibaren iﬂlemez hale gelece¤i net olarak
ortaya kondu. Ayr›ca bu problemlere
silikonun s›n›rlar› içinde bir çözüm
bulunabilecek olsa bile, ortaya ç›kacak maliyetlerin sat›ﬂlar› engelleyecek
kadar yüksek oldu¤u sonucuna var›ld›. 1995 y›l›nda formüle edilen 2.
Moore Yasas›’na göre bilgisayar sektöründe sermaye için gereken maliyetler, kâr için olandan çok daha h›zl› art›yor.
Tüm bunlar sizin için bir anlam ifa-

M‹ZE YETM‹YOR?

de etmiyor olabilir. Kendi kendinize
"Benim bilgisayar›m›n çipinin üzerindeki transistör say›s› bana yetiyor da
art›yor. Moore Yasas›’ndan bana ne!"
diyor olabilirsiniz. Gerçekten de sizin,
bizim gibi kullan›c›lar›n asl›nda her
18 ayda bir iki kat›na ç›kacak bir güce gereksinimi yok. Ancak, Moore Yasas›’n›n do¤al sonuçlar›n› göz ard› etmemek gerek. Geçen y›l 2000 dolara
sat›lan bir bilgisayar›, bu y›l 1000 dolara sat›n alabiliyor olmam›z da, Moore Yasas›’n›n geçerlili¤ini korumas›n›n bir sonucu. Bir baﬂka deyiﬂle Moore Yasas›, bilgisayar endüstrisinin dinamikli¤ini ve ak›ﬂkanl›¤›n› korumas›n› sa¤l›yor. Bu da demek oluyor ki,
Moore Yasas› çöktü¤ü an, bilgisayar
endüstrisi yaln›zca teknolojik bak›mdan de¤il, ekonomik olarak da iﬂlemez hale gelecek.
Ayr›ca t›p, biyoloji, kozmoloji, ileri
fizik ve meteoroloji gibi baz› özel
alanlar var ki, bilgisayarlar›n performans›n›n ikiye katlanmas› bunlar için
yaﬂamsal önem taﬂ›yor. Örne¤in kanser ya da AIDS için bulunacak tedavi

yöntemleri, do¤al afetlerin önceden
do¤ru bir ﬂekilde tahmin edilebilmesi
ya da dünya d›ﬂ›nda baﬂka bir gezegende yaﬂam olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›labilmesi gibi konular, Moore Yasas›’n›n süreklili¤ine ba¤l›.
Bir silikon çipinin üzerine yap›ﬂt›r›lm›ﬂ milyonlarca transistör, bir bilgisayar›n kalbini oluﬂturuyor. Bu çipleri
moleküler düzeydeki kentlere, üzerlerindeki transistörleri de bu kentlerdeki konutlara benzetebiliriz. Nas›l ki
bir kentteki konutlar›n say›s› art›p gitgide birbirlerine yak›nlaﬂt›kça olaya
farkl› mimarlar›n ve planlamac›lar›n el
atmas› gerekirse, kapasitelerinin s›n›rlar›n› zorlayan silikon çipler nedeniyle zor durumda kalan bilgisayarlar
da kendilerine uzanacak yeni bir ele
muhtaç. Beklenen yard›msa, geleneksel yöntemlere alternatif aray›ﬂ› içinde
olan araﬂt›rmalardan geliyor.
1990 y›l›ndan bu yana bilgisayar
bilimciler, fizikçiler, biyomühendisler
ve kimyac›lar, gelece¤in iﬂlemcileri ve
bellek çipleri için alternatif malzemelerin aray›ﬂ›nda. Bu konuda bugüne
de¤in yap›lan çal›ﬂmalardaysa üç ana
kategori öne ç›k›yor: DNA Bilgisayarlar, Kuantum Bilgisayarlar ve Nanotüp Bilgisayarlar. DNA bilgisayarlar
alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar›n temeli,
genetik materyalimiz DNA molekülünün zincirlerini kullanarak hesaplama
iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmeye dayan›yor. Kuantum bilgisayarlarsa, bildi¤imiz fizik kurallar›na göre çal›ﬂan
elektronik devreleri saha d›ﬂ›na ata-

rak, oyuna kuantum mekani¤inin kurallar›na göre oynayacak yeni oyuncular sokma peﬂinde. Karbon nanotüplerse, mükemmel moleküler yap›lar›
sayesinde, hesaplama iﬂlemlerinin gelece¤i için umut vaad ediyor.
Bu araﬂt›rmalar›n ço¤u, hâlâ emekleme döneminde. Ancak birçok ilginç
kuram› fiziksel olarak olanakl› hale
getiren örnekler de, az›msanacak gibi
de¤il. Bu olumlu çal›ﬂmalar›n baﬂar›s›ndan güç alanlar, 2050 y›l›nda bilgisayarlar›m›z›n saniyede 500 trilyon
bayt›n ötesinde bir iﬂlem kapasitesine
eriﬂmiﬂ olaca¤› görüﬂünde. Bu da Ray
Kurzweil’in öne sürdü¤ü gibi, bilgisayarlar›n bizden daha zeki olmas› anlam›na geliyor. Neyse ki, bilgisayarlar›n
kapasitelerinin ve h›zlar›n›n artmas›n›n, insan beynindeki kapasiteyi da
art›raca¤› yolunda görüﬂler de var.
Gelece¤in bilgisayarlar› masam›zda
durmaya baﬂlad›¤›nda, bugünün bilgisayarlar› için s›radan kabul edilen
özellikleri de insanlar devralabilir. Biyolojik olmayan yollarla bellek kapasitemizi bir kaç kat›na ç›karabilir, hatta
ö¤renmek zorunda kalmadan bilgisayardaki bilgileri do¤rudan beynimize
yükleyebiliriz.
Sayfalar› çevirmeden önce, biraz
sakinleﬂip arkan›za yaslanman›zda
fayda var. Bilgisayar alan›ndaki yeni
ufuklar, gelece¤in bilgisayarlar›n›n
hesaplama yapmak için kullanacaklar›
yöntemler, kapasiteleri ve bunlar›n
do¤uraca¤› sonuçlarla ilgili ö¤renecekleriniz, baﬂ›n›z› döndürebilir.

Gelece¤in h›zl› bilgisayarlar›, gene

DNA B‹LG
Baz›lar›na göre, art›k bilgisayarlarla ilgili son haberler, ‹ntel’in piyasaya
sürdü¤ü yeni iﬂlemciler ve silikon çiplerle ilgili duyduklar›m›z› unutman›n
zaman› geldi. Çünkü onlar, biliﬂim alan›nda gelece¤in en büyük umudunun,
genetik bilgilerimizi saklayan DNA
molekülünde gizli oldu¤u düﬂüncesinde. Bilimadamlar›, bildi¤imiz silikon
tabanl› bilgisayarlar›n ulaﬂabilece¤i h›z›n bir üst s›n›r› oldu¤u keﬂfedileli beri, hesaplama problemlerini çözebilecekleri alternatif ortamlar›n aray›ﬂ›
içindeler. Bu aray›ﬂ›n onlar› yöneltti¤i
duraklar›n en önemlilerinden biriyse,
DNA bilgisayarlar.
Bir DNA bilgisayar, en basit anlam›yla, birleﬂimleri belli bir problemin
çözümünü verecek ﬂekilde özel olarak
biraraya getirilmiﬂ DNA dizileri toplulu¤u. En büyük vaadiyse, çok ileri düzeyde paralel
iﬂlem yapabilme kapasitesi. DNA,
canl›larda genetik materyal olmas›n› sa¤layan pek çok özelli¤i
sayesinde, matematiksel sistemlerdeki bilginin ﬂifrelenmesi için
de uygun bir ortam. Bildi¤imiz
bilgisayarlarda bilgiler nas›l 1 ve
0’larla ﬂifreleniyorsa, bir DNA dizisi de genetik bilgiyi A (Adenin), T
(Timin), C (Sitozin) ve G (Guanin)
harfleriyle gösterilen ve ayn›
zamanda nükleotit olarak bilinen 4 farkl› bazla ﬂifreliyor.

DNA’n›n
Matemati¤i Pekiyi!
Biyoloji ve matemati¤in birbirine hiç benzemedi¤ini mi
düﬂünüyorsunuz? Ne yaz›k ki,
size çok yan›ld›¤›n›z› söylemek
zorunday›z. Çünkü biyolojik ve
matematiksel iﬂlemler, çok
önemli ortak özelliklere sahip.
Bir canl›n›n sahip oldu¤u son
B‹L‹M ve TEKN‹K
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derece karmaﬂ›k yap›, DNA dizilerinde
ﬂifrelenmiﬂ genetik bilginin üzerine
uygulanan basit iﬂlemlerin sonucunda
oluﬂuyor. Tüm karmaﬂ›k matematik
problemleri de, asl›nda benzer basit iﬂlemlerin birleﬂimi. DNA bilgisayarlar›n›n öyküsü de 1994’de Leonard M.
Adleman’›n bu benzerli¤i kullanarak,
asl›nda pek de önemli olmayan bir hesaplama problemini, DNA’y› kullanarak çözmeyi denemesiyle baﬂl›yor. Bir
insan›n birkaç dakikada ya da basit
bir masaüstü bilgisayar› göz aç›p kapay›ncaya kadar geçecek sürede çözebilece¤i bu problemi DNA kullanarak
çözmek, Adleman’›n tam 7 gününü alm›ﬂ. Çözdü¤ü problem, Gezgin Sat›c›
Problemi (Travelling Salesman Problem-TSP). Problemin amac›, herhangi
bir say›daki kentler aras›nda, hepsine yaln›zca
bir kez u¤rayarak baﬂ›
ve sonu olan bir rota çizmek. Problemin önemiyse, hedefe yönelik bilinen tüm matematik
problemlerinin, bir
TSP problemi olarak
çö-

zülebilecek olmas›. ﬁehir say›s› artt›kça, çözüm de karmaﬂ›klaﬂ›yor. Çok
fazla kent say›s› içeren problemleri
çözmek, bildi¤imiz en geliﬂmiﬂ süper
bilgisayarlar için bile hâlâ oldukça
zor.
Adleman’›n DNA’y› kullanarak bu
problemi çözmek için kulland›¤› temel
düﬂünce, veriyi DNA moleküllerinin
içine saklay›p, daha sonra bunlar› laboratuvar teknikleriyle düzenleyerek
üzerine belli iﬂlemler uygulamakt›.
Öncelikle 7 adet DNA zinciri seçerek,
bunlar›n herbirini bir ﬂehri temsil etmek için kulland›. Geliﬂigüzel seçilen
zincirlerin tümü, 20 baz uzunlu¤undayd›. ﬁehirlerin aras›ndaki yollar
içinse, yar›s› bu 20 bazdan 10’unun,
di¤er yar›s›ysa di¤er 10’unun tamamlay›c›s› bazlardan oluﬂan 20 bazl›k tamamlay›c› diziler kulland›. Adleman
daha sonra tüm bu DNA zincirlerini,
içinde su, DNA ligaz ve tuzdan oluﬂan
bir çözeltinin bulundu¤u bir test tüpünün içine koydu. Tüpün içindeki DNA
zincirleri k›sa süre içinde, olas› tüm
rotalar› verecek ﬂekilde birleﬂtiler. Bu
aﬂamadan sonra Adleman yaln›zca
problemin çözümü olacak rotay› elde
etmek için, çeﬂitli kimyasal teknikler
uygulad›. Bunun sonucunda test tüpünün içindeki fazla s›v›y› ve DNA’y› boﬂaltarak, 7 kentlik Gezgin Sat›c› Problemi’nin çözümünü ﬂifreleyen saf
DNA’y› elde etti.
Adleman’›n sunumu yaln›zca 7 ﬂehri içeriyorsa da, kolay gibi görünen
bu çözüm bir çok aç›dan oldukça önemli. Öncelikle, bildik geleneksel hesaplama yöntemleriyle
çözülmesi çok güç ya da imkans›z olan bir grup problemin,
DNA kullan›larak çözülmesinin
olanaklar›n› ortaya koydu. Ayr›ca Adleman DNA’y› bir veri yap›s›
olarak kullanarak bu yap›n›n hesaplama iﬂlemlerinde, oldukça paralel bir ﬂekilde çal›ﬂabilece¤ini gös-

etik materyalimizde gizli

‹SAYARLAR

terdi. Laboratuvarda geçen 7 gün sonunda ulaﬂt›¤› sonuçsa, DNA molekülü kullanarak yap›lan hesaplamalar›n
ilk örne¤iydi.

Genetik Mucize
Biyolojik olsun ya da olmas›n, bir
bilgisayar›n h›z› iki faktörle belirleniyor: paralel iﬂlem yapabilme gücü ve
bellek kapasitesi. DNA bilgisayarlar›n
en heyecan verici özelli¤i, paralel iﬂlem yetene¤inin çok yüksek oluﬂu. Silikon tabanl› bilgisayarlar, iﬂlemleri s›ral› olarak gerçekleﬂtirme, yani ancak
birini bitirdikten sonra di¤erine geçebilme özelli¤inde. Kuﬂkusuz, paralel
iﬂlem yapabilen baz› çok iﬂlemcili bilgisayarlar da yok de¤il. Ancak bunlar›n temel yap›s› da, talimatlar›n s›rayla
ele al›nmas› üzerine kurulu. DNA bilgisayarlarsa, hedefe ulaﬂmak için en
uygun olanaklar› seçebilme ve paralel
iﬂlem yapabilme özelli¤ine sahip. Test
tüpünün içindeki DNA molekülü üzerinde iﬂlem yapan enzimler s›ral› ola-

DNA Hakk›nda K›sa K›sa...
• DNA’n›n (Deoksiribonükleik Asit)’n›n
merdivene benzeyen çift sarmal yap›s›, 1953 y›l›nda James Watson ve Francis Crick taraf›ndan
keﬂfedildi. Merdivenin basamaklar›, Adenin (A),
Timin (T), Sitozin (C) ve Guanin (G) isimli bazlar›n bileﬂimlerinden oluﬂan ba¤larla birbirine
ba¤l›. Bu ba¤ çiftleri, merdivenin kenarl›klar›na
benzetilebilecek bir ﬂeker-fosfat iskeletinin üzerine s›ralanm›ﬂ olarak duruyor.
•‹nsandaki bir DNA molekülünün uzunlu¤u,
aç›ld›¤›nda 1,7 metre. Yani hücrelerinizdeki
tüm DNA moleküllerini açarak biraraya getirdi¤inizde ortaya ç›kan uzunluk, Ay’a 6000 kez
gitmeniz için yeterli.
•DNA, tüm canl› hücrelerde bilginin sakland›¤› temel ortam. Milyarlarca y›ldan bu yana,
yaﬂam için gerekli verileri saklay›p, vücut içinde
gerekli yerlere gönderiyor. Bu özelli¤i nedeniyle, insan yap›m› bilgisayarlar›n prototipi olarak
kabul ediliyor.
•10 trilyon DNA molekülü, kabaca tek bir
bilye büyüklü¤ünde bir yer kapl›yor. Tüm bu
moleküller veriyi ayn› anda iﬂleyebildiklerinden,
teorik olarak DNA kullanarak bu küçücük alanda ayn› anda 10 trilyon hesaplamay› birarada
yapabilirsiniz. Bu iﬂlem say›s›, ﬂu anda var olan
en h›zl› süperbilgisayar›n bile alt›ndan kalkabilece¤inden çok daha fazla.

rak fonksiyon göstermiyor, yani o anda yaln›zca bir DNA üzerinde iﬂlem
yapm›yor. Bunun yerine, enzimin birçok kopyas› birçok DNA üzerinde ayn› anda çal›ﬂ›yor. Bu da DNA bilgisayarlar›n birçok paralel iﬂlemi birarada
gerçekleﬂtirebilmesini sa¤l›yor.
DNA’n›n iﬂlemleri gerçekleﬂtirme
h›z› da göz ard› edilecek gibi de¤il.
Bakterilerde DNA’n›n kopyalanma h›z› saniyede 500 baz çifti. Her bir baz
çifti iki bitlik bilgiyi temsil etti¤inden,
bu h›z saniyede 1000 bit anlam›na geliyor. Ayr›ca kopyalama enzimlerinin
birçok kopyas› birden paralel olarak
çal›ﬂt›¤›ndan, replikasyon enzimleri birinciyi kopyalamay› bitirmeden kopyalanan ikinci DNA zinciri üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlayabiliyor. Böylece, h›z
do¤rudan 2000 bit/saniye’ye ç›k›yor.
Her bir replikasyon tamamland›ktan
sonraysa, DNA zincirlerinin say›s› katl› olarak art›yor. Eklenen her diziyle
birlikte 1000 bit/saniye oran›nda artan veri iﬂleme h›z›, DNA bilgisayarlar›n 10 kopyalama sonunda 1Mbit/saniye h›z›na, 30 kopyalama sonundaysa 1000 Gbit (milyar bit)/saniye h›z›na ulaﬂmas› anlam›na geliyor. Bu h›z,
ﬂu anda var olan en h›zl› sabit disklerin sa¤lad›¤›n›n bile ötesinde.
DNA bilgisayarlar daha az yerde
daha çok bilgi saklayabildiklerinden,
bellek kapasiteleri de oldukça yüksek. DNA dizisi üzerindeki nükleotitler, bir DNA molekülü boyunca aralar›nda 0,35 nm. boﬂluk kalacak ﬂekilde
diziliyor. Bu da DNA’lar›n cm baﬂ›na
yaklaﬂ›k 7 Mbit gibi kayda de¤er bir
veri yo¤unlu¤una sahip olmas›n› sa¤l›yor. ‹ki boyutlu bakt›¤›m›zda, bir
nm2 baﬂ›na bir baz düﬂtü¤ünü varsayarsak, cm2 baﬂ›na düﬂen veri yo¤unlu¤u yaklaﬂ›k yar›m milyon Gbit oluyor. Yüksek performansl› tipik bir sabit diskinkiyse 3Gbit/cm2. Yani
DNA’n›nki bunun 100.000 kat›ndan
daha fazla.
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DNA bilgisayarlar›n›n bir di¤er
önemli özelli¤iyse, DNA moleküllerinin çift s›ral› bir yap›da olmas›. A-T ve
C-G bazlar›, baz çiftleri oluﬂturacak biçimde birbirlerine ba¤lan›yor. Bu nedenle her DNA dizisinin, do¤al bir tamamlay›c›s› var. Birbirlerini tamamlay›c› bu iki dizi biraraya gelerek, çift s›ral› sarmal DNA yap›s›n› oluﬂturuyor.
Çift s›ral› olma özelli¤i, DNA’y› tek ve
kendine özgü, özel bir veri yap›s› haline getiriyor. DNA bilgisayarlar›n oluﬂturulmas›nda, bu özellik pek çok bak›mdan yarar sa¤l›yor. Özellikle hata
düzeltimi, bunlar aras›nda en önemlisi. DNA’lardaki hatalar birçok faktöre
ba¤l› olarak ortaya ç›k›yor. DNA enzimleri bazen kolayca hata yap›p, kesilmemeleri gereken bir yerde kesile-

biliyor; G baz›n› koymas› gereken bir
yere T baz›n› koyabiliyor. Ayr›ca Güneﬂ’ten gelen ›s› enerjisi ve mor ötesi
›ﬂ›nlar da, zaman zaman DNA’larda
bozukluklara yol açabiliyor. Ancak
çift s›ral› bir DNA’n›n dizilerinden birinde bir bozukluk olsa bile, onar›c›
enzimler tamamlay›c› di¤er diziyi örnek alarak bozuk DNA dizisini onar›yor. Bu da DNA bilgisayarlardaki hata
oran›n›n çok düﬂük olmas›n› sa¤l›yor.
Örne¤in bir DNA kopyalanmas›nda
kopyalanan 109 adet baz için, yaln›zca bir hata oluyor.
DNA bilgisayarlar›n›n tek yarar›,
sa¤lad›klar› h›zl› ve paralel iﬂlem yapabilme kapasitesi de¤il. DNA bilgisayarlar, malzemenin temizli¤i ve kolay bulunabilirli¤i gibi olumlu yanlar› da be-

raberinde getiriyor. DNA iﬂlemcileri
bildi¤imiz mikroiﬂlemcilerde kullan›lan pahal› ve genellikle zehirli materyallerin aksine ucuz, temiz ve do¤ada
zaten var olan biyomateryalleri kullan›yor. DNA’y› do¤ada her yerde kolayl›kla bulabilece¤inizden, madenlerle
u¤raﬂman›za gerek kalm›yor. Tek yapman›z gereken, organizmadan gereksinimiz olan k›s›mlar› almak.

ﬁah ve Mat!

Hatas›z DNA Olmaz
.

DNA molekülü bir çok özelli¤i nedeniyle hesaplama iﬂlemlerinin daha h›zl› ve paralel bir ﬂekilde yap›lmas›n› vaadediyorsa da, DNA bilgisayarlar›n gerçekleﬂebilmesi için aﬂ›lmas› gereken
baz› sorunlar da yok de¤il. Bunlardan en önemlisi, DNA hesaplamalar›ndaki her bir sürecin h›z›n›n hâlâ net olarak belirlenemiyor olmas›.
1994’de yapt›¤› deneyin sonucunu elde edebilmesi 7 gün süren Adleman, tüm bir hesaplaman›n tamamlanmas› için gerekli sürenin hesaplaman›n büyüklü¤üne ba¤l› olarak artaca¤›n›, ancak kesin olarak ne kadar sürece¤ini kestirmenin henüz olanaks›z oldu¤unu belirtiyor. Bugüne
kadar yap›lan deneyler, DNA kullanarak çözülmek istenen problemin karmaﬂ›kl›¤› artt›kça,
DNA üzerinde daha fazla ay›rma ve tan›ma ad›mlar›n›n gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤ini gösteriyor.
Bu sorunun üstesinden gelmek için üzerinde çal›ﬂ›lan çözüm yoluysa, DNA nano-yap›lar›n›n kendi kopyalar›n› yapabiliyor olmalar› özelli¤ini kullanmaktan geçiyor.
DNA bilgisayarlar›n önündeki bir baﬂka engelse, DNA moleküllerinin parçalanabilir yap›da
olmas›. Alt› ay süren bir hesaplama iﬂleminin sonunda, DNA kullan›larak oluﬂturulan sistem su
haline dönüﬂüyor. DNA moleküllerinin k›r›labilir
olmas›, bilgisayar›n›z›n bir parças› olan DNA molekülünün zamanla parçalanabilece¤i anlam›na
geliyor. DNA’n›n bozulabilir özellikte olmas›ysa,
çözeltilerin içinde bekledikçe DNA’n›n zarar görmesi ve DNA bilgisayar›n›z›n zamanla çözülmeye
ya da erimeye baﬂlamas› riskini do¤uruyor. DNA
moleküllerinin yeniden kullan›labilirli¤i üzerinde
yap›lan çal›ﬂmalarsa, zarar gören DNA’y› tamir
etmenin ve yeniden iﬂe yarar hale getirmenin kolay bir iﬂ olmad›¤›n› gösteriyor.
DNA bilgisayar modeli, her bir DNA molekülünün ayr› bir iﬂlemci gibi görev yapt›¤›, paralelli¤i son derece yüksek bir bilgisayar. Ancak bu
iﬂlemcilerin bilgiyi birbirlerine iletmeleri konusunda pek de baﬂar›l› de¤il. Silikon tabanl› çok
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iﬂlemcili bilgisayarlarda, bilgiyi bir iﬂlemciden di¤erine ileten taﬂ›y›c›lar var. DNA bilgisayarlardaysa bilginin bir molekülden di¤erine nas›l iletilece¤i sorunu, henüz çözülmüﬂ de¤il. Bugüne
kadar oluﬂturulmuﬂ DNA algoritmalar›, hesaplamalar› baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtiriyor. Ancak DNA molekülleri, bu algoritmalar sonucunda elde ettikleri bilgiyi birbirlerine iletemiyorlar.
DNA moleküllerinin bilgisayar uygulamalar› alan›ndaki esnekliklerini s›n›rlayan bu sorunun çözülmesi için yap›lan çal›ﬂmalarsa, halen sürmekte.
DNA bilgisayarlar›n geliﬂtirilebilmesi için
aﬂ›lmas› gereken bir baﬂka engel de, pek çok
faktöre ba¤l› olarak ortaya ç›kabilen DNA hatalar›. Özellikle DNA dizilerinin uygun eﬂleriyle birleﬂmeleri süreci boyunca oluﬂan bu hatalar›n yo¤unlu¤u s›cakl›k, çözeltideki tuz bileﬂeni ve dizideki G ve C’lerin T ve A’lara oran›na ba¤l› olarak de¤iﬂiyor. ‹deal durumda, DNA birleﬂme süreci boyunca yaln›zca mükemmel eﬂlemeleri gerçekleﬂtiriyor. Ancak yine de zaman zaman bir
DNA molekülü, bir ya da iki baz› yanl›ﬂ eﬂleyebiliyor. Bu da istenmeyen sonuçlar›n ortaya ç›kmas›na neden oluyor. Genelde rastlanan hatalar›n
oran›, 10-6 ve 10-4 aras›nda de¤iﬂiyor. Bu da
yaklaﬂ›k yüzbin adet baz eﬂlenmesinde, yaln›zca
bir hatal› eﬂleme anlam›na geliyor. Bu oran, k›sa ﬂifreleme gerektiren küçük hesaplama problemlerinin çözülmesi söz konusu oldu¤unda, göz
ard› edilebilecek bir hata oran›. Ancak çözülecek
problem büyüdükçe ve DNA kullanarak yap›lmas› gereken ﬂifreleme uzad›kça, bu oran artarak
%1’e kadar varabiliyor. Neyse ki bu DNA hatalar›n›n üstesinden gelebilmek için uygulanabilecek
baz› çözümler var. En etkin çözümlerden biri, en
hatas›z zincirleri seçmek ve veriyi ﬂifrelemek için
bunlar› kullanmak. Ayr›ca araﬂt›rmac›lar ﬂablon
olarak kullan›lacak hacimleri azaltman›n da, bu
hatalar› tamamen ortadan kald›r›labilece¤i görüﬂünde.

DNA ile yap›lan çal›ﬂmalar›n olumlu sonuçlar›ndan güç alan Princeton
Üniversitesi’nden iki araﬂt›rma grubu,
bu y›l›n baﬂ›nda “‹ki at, bir satranç
tahtas›n›n üzerine, birbirleriyle hiç
karﬂ›laﬂmayacak biçimde kaç farkl› ﬂekilde yerleﬂtirilebilir?” problemini
DNA’n›n kimyasal kuzeni RNA’y› kullanarak çözmeyi denedi. Deneyi basitleﬂtirmek için, 8x8 kareden oluﬂan satranç tahtas›n› 3x3 kareye küçülttüler.
Farkl› RNA dizileri kullanarak, satranç tahtas› üzerindeki atlar›n konumlar›n› gösterecek bileﬂimler oluﬂturdular. Daha sonraysa, bir enzim yoluyla,
RNA dizisi boyunca belirli bazlar›n bileﬂimlerini aray›p, problemin do¤ru
yan›tlar›na karﬂ›l›k gelenleri ay›rd›lar.
Görevli enzimler k›sa süre içinde, yan›tlar›n ço¤uyla geri döndüler. Bu deney, RNA’n›n hesap makinesi olarak
kullan›labilme potansiyelini ortaya
koydu.
Ayn› zamanlarda Wisconsin Üniversitesi’nden bir ekipse ayn› problemi,
farkl› bir yaklaﬂ›mla ve DNA’n›n kendisini kullanarak çözmeyi baﬂard›. Bu
deneyin as›l önemi, ortam olarak Adleman’›n kulland›¤› çözünmüﬂ molekül-

ler yerine, kat› bir destek üzerine kurulu bir sistem kullanarak problemi
çözmüﬂ olmas›. Sistemin kat› bir yap›da olmas›, d›ﬂ cihazlara, elektronik bileﬂenlerde oldu¤u gibi, daha do¤rudan bir ba¤lant› olana¤› sa¤l›yor.

Bize Benzeyen
Bilgisayarlar
DNA bilgisayar dendi¤inde birçok
kiﬂinin akl›na, merkezi iﬂlemcilerin
içinde test tüplerinin dizildi¤i, bildi¤imiz masaüstü bilgisayarlar›n benzeri
bir görünüm ve do¤rudan DNA molekülünün ucuna ba¤lanan bir klavye
gelebilir. Ancak ﬂu anda varolan örnekler bu görünümden oldukça uzak.
Henüz emekleme döneminde olan çal›ﬂmalar›n tümü, hâlâ deneysel aﬂamada ve laboratuvar ortam›nda. Neyse
ki, özellikle kat› ortam üzerinde yap›lan son deneylerin baﬂar›s›, gözümüzde canland›rd›¤›m›z DNA bilgisayarlar›n›n, eninde sonunda gerçek olaca¤›
müjdesini veriyor. Ancak, DNA molekülünün bar›nd›rd›¤› baz› sorunlar nedeniyle, masalar›m›zda DNA bilgisayarlar›m›z›n durmaya baﬂlamas› için
gerekli süre pek de az de¤il gibi görünüyor. DNA bilgisayarlar›n›n geliﬂmesi, öncelikle bu sorunlar›n aﬂ›lmas›na
ba¤l›. Ancak ilk çal›ﬂmalar›n 1994 y›l›nda yap›ld›¤›n› göz önüne al›rsak,
DNA bilgisayarlar henüz 8 yaﬂ›nda.
Bu gençli¤ine ra¤men bugün geldi¤i
nokta bile, oldukça yüksek bir potansiyel vaadediyor. Ayr›ca, yar›ﬂa oldukça önden baﬂlam›ﬂ durumda. ‹lk elektronik bilgisayar olan ENIAC bir oda
büyüklü¤ündeyken, Adleman’›n yapt›¤› ilk DNA bilgisayar yaln›zca 100
mikrolitrelik bir test tüpü boyutundayd›.
DNA bilgisayarlar›n›n, gelecekte
t›p, biyoloji araﬂt›rmalar› ve sinir a¤lar› gibi çeﬂitli alanlarda kullan›lmas›
bekleniyor. Sözcük iﬂleme gibi basit
iﬂlemlerde kullan›lamayacak DNA bilgisayarlar, ileri düzeydeki ve kolay
kontrol edilemeyen karmaﬂ›k problemlerin çözümünde çok önemli bir
rol oynayacak gibi görünüyor. Bu nedenle, özellikle ﬂifreleme ve ﬂifre k›rma alanlar› için çok büyük umutlar
vaadediyor.
DNA bilgisayar› çal›ﬂmalar›n›n bir
baﬂka önemli özelli¤iyse, yap›lan araﬂ-

t›rmalar›n kendi bedenimiz içinde sahip oldu¤umuz bilgisayar›n, yani insan beyninin, nas›l çal›ﬂt›¤›yla ilgili bilgilerimizi de art›racak olmas›. Bilimadamlar› daha h›zl› DNA bilgisayarlar
üretmek için insan DNA’s›n›n ve bey-

ninin derinliklerine indikçe, yapay zekâ, kendi kendini oluﬂturan moleküler
nanoteknoloji ve vücut içine yerleﬂtirilen çipler gibi alanlar›n da daha h›zl›
ilerlemesi bekleniyor.
DNA bilgisayarlar, insanlar›n bilgisayarlarla iliﬂkisinin boyutunu da de¤iﬂtirebilir. Kulland›¤›n›z bilgisayar
zaten vücudunuz içinde iﬂlemekte
olan mekanizmaya göre çal›ﬂ›yorsa, sizin bilgisayarlar›n›zla iliﬂkiniz de ﬂimdikinden farkl› olabilir. ‹çinizdeki ve
karﬂ›n›zdaki ayn› oldu¤unda, olay›n
boyutu tamamen de¤iﬂebilir. Bu farkl›l›¤›n ne boyutta olaca¤›n› ﬂimdiden
kestirmekse, oldukça güç. DNA bilgisayar›m›zla anlaﬂ›p anlaﬂamayaca¤›m›z›, ancak zaman› geldi¤inde ö¤renebilece¤iz.
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Kubitler

Hesap yaparken bilgisayar çipleri
yerine atomlar› kullanan kuantum bilgisayarlar için, dünyadaki büyük üniversitelerin tümü çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. IBM ve Hewlett Packard gibi
ﬂirketler de, iﬂin içine bal›klama dalm›ﬂ durumda. Kuantum bilgisayarlar›n getirece¤i avantajlar›n yan›s›ra, yarataca¤› riskler konusunda da oldukça kuﬂkucu olan A.B.D. yönetimiyse,
en donan›ml› kuantum bilgisayar laboratuvarlar›na sahip.
Kuantum bilgisayarlar›n öyküsü, fizikçilerin atomlar›n birer do¤al küçük
hesap makinesi oldu¤unu fark etmesiyle baﬂl›yor. Bir pusulan›n ibresininki gibi, atomlar›n da do¤al bir yönü var. Bu
yöne spin (dönme) deniyor. Spinin yönü yukar›ya ya da aﬂa¤›ya do¤ru olabilir. Bu durum, bilgisayarlarda halen
kullan›lmakta olan, tüm bilgilerin 1’lerden ve 0’lardan oluﬂan dizilerle gösteB‹L‹M ve TEKN‹K
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rildi¤i teknolojiyle tam da birbirine
uyuyor. Atomun yukar›ya do¤ru olan
spini 1’i, aﬂa¤›ya do¤ru olan spiniyse 0
olarak kabul edilebilir. Bu durumda
spini yukar›ya ya da aﬂa¤›ya hareket ettirmek, küçük bir transistörü aç›k ya
da kapal› konuma, bir baﬂka deyiﬂle 1
ya da 0’a getirmekle ayn› ﬂey.

Bit De¤il, Kubit!
Asl›nda size ilginç gelebilir ama, bugün masan›zda duran bilgisayar›n›z›n
çal›ﬂma ﬂekli, 18.000 vakum tüpüyle

Bit’e Dikkat!
.

Bilgisayar belleklerinin ve sabit disklerin
kapasiteleri, bit denilen ikili bilgi birimleriyle
ifade ediliyor. Bit ve byte sözcükleri
birbirlerine çok benziyorsa da, asl›nda iki ayr›
birimi temsil ediyorlar.
1 byte = 8 bit

donat›lm›ﬂ, kablolar›n›n toplam uzunlu¤u 500 mil olan 30 tonluk atalar›ndan pek de farkl› de¤il. Bilgisayarlar
daha küçük ve görevlerini daha h›zl›
yerine getirir hale gelmiﬂ olsalar bile,
görevleri hâlâ ayn›: 0 ve 1’ler ﬂeklindeki ikili ﬂifreleme mant›¤›na göre çal›ﬂan bitleri düzenleyip farkl› bir biçimde yorumlayarak, hesaplama sonuçlar›
haline getirmek. Bit, bilgisayar›n›zda 0
ve 1’lerle temsil edilen temel bilgi birimi. Klasik bitlerin tümü, sabit diskiniz
üzerindeki m›knat›slaﬂt›rma ya da bir
kapasitör üzerindeki yük gibi makroskobik bir fiziksel sistem yoluyla alg›lan›yor. Bildi¤iniz klasik bilgisayarlar ve
kuantum bilgisayarlar aras›ndaki temel fark da buradan do¤uyor. Klasik
bilgisayarlar, fizi¤in bildik kurallar›na
tamamen uyuyor. Kuantum bilgisayarsa kuantum mekani¤ine özgü fiziksel
kurallar› çal›ﬂ›r hale getirerek, bilgiyi

sahnede!
iﬂlemenin yeni bir biçimini yarat›yor.
Kuantum bilgisayarlar, kuantum
bit, ya da k›saca kubit, olarak adland›r›lan bir bilgi birimi kullan›yor. Bir bilgisayar belle¤i ve iﬂlemcisi olarak görev yapacak ﬂekilde birlikte çal›ﬂan
atomlar› temsil eden kubitler, kuantum bir yap›ya sahip. Bu özellikleri
nedeniyle de ikili ﬂifreleme mant›¤›nda de¤iller. Kubit’in bu özelli¤i, klasik
fizik kanunlar›ndan tamamen farkl›
olan kuantum mekani¤i kanunlar›na
olan ba¤l›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Bir
kubit, klasik bit gibi yaln›zca 1 ve 0
mant›ksal konumlar›nda bulunmuyor.
Bunlar›n yan›s›ra bu klasik posizyonlar›n üst üste gelmelerine (superposition) karﬂ›l›k gelen durumlarda da bulunabiliyor. Bir baﬂka deyiﬂle bir kubit
ayn› anda hem 1, hem de 0 olabiliyor.
Kubitlerin üst üste binebilme özellikleri, kuantum bilgisayarlar›n oldukça ileri bir paralel iﬂlem kapasitesine
sahip olmas›n› sa¤l›yor. Bu paralellik,
kuantum bilgisayarlar›n bir milyon
adet hesaplamay› ayn› anda yapabilmesini sa¤l›yor. Masan›zdaki kiﬂisel
bilgisayarlar›n›zsa, ayn› anda yaln›zca
bir tane hesaplama yapabiliyor. Örne¤in 8 bitlik dijital bir bilgisayar, herhangi bir anda 256 (28 = 256) ayr› konumun yaln›zca birinde bulunabiliyor.
8 kubitlik bir kuantum bilgisayarsa ay-

n› anda 0’dan 256’ya kadar olan tüm
de¤erler olabiliyor. Böylece kuramsal
olarak ayn› anda 256 ayr› hesaplama
iﬂlemi üzerinde çal›ﬂabiliyor. Bu örnek
çok kubitli sistemlere geniﬂletildi¤inde, klasik bilgisayarlar›n sundu¤unun
çok ötesinde, katl› olarak artan bir hesaplama potansiyeline ulaﬂ›l›yor. Böylece hesaplaman›n tamamlanmas› için
gereken süre, ciddi biçimde azal›yor.
300 kubitlik bir hesaplama, klasik bilgisayardaki 2300 bitlik hesaplamaya
karﬂ›l›k geliyor. 130 basamakl› bir say›n›n çarpanlar›na ayr›lmas›, bildi¤imiz klasik bilgisayarlar›n yüzlercesinin aylarca çal›ﬂmas›n› gerektiriyor.
Kuantum bilgisayarlarsa böyle bir iﬂlemin sonucunu birkaç saniyede bulabiliyor. 400 basamakl› bir say›n›n faktörize iﬂlemiyse klasik bilgisayarlarla 109
y›l sürüyorken, kuantum bilgisayarlarla yaln›zca dakikalar al›yor.

Atomlar›n Dans›
18 Nisan 1998’de MIT’den Neil
Gershenfeld ve IBM’den Isaac Chuang’›n oluﬂturduklar› ilk kuantum bilgisayar, 2 kubitten oluﬂuyordu. Bir bilgisayardan daha çok, küçücük bir tost
makinesi görünümündeki bu araç, cüce boyutlar›na karﬂ›n, belli algoritmalar›n sunumunu baﬂar›l› bir ﬂekilde
1998’de yap›lan ilk kuantum bilgisayar, 2
kubitten oluﬂuyordu.

gerçekleﬂtirebildi. Gershenfeld ve Chuang, karbon ve hidrojen atomlar›ndan
oluﬂan s›v› kloroformla doldurduklar›
bir test tüpünü, kontrollü manyetik atmalar yayan bir manyetik bobinle zay›flatt›lar. Kloroform’daki atomlar do¤a taraf›ndan öngörülen örüntüye uygun olacak biçimde, spinleriyle dans
ettiler. Bu aﬂamadan sonraysa, genellikle beyin taramalar› için kullan›lan,
NMR (Nuclear Magnetic Resonance)
makinesini devreye soktular. NMR,
dans etmekte olan atomlardan baz›lar›n› dürtükleyerek, di¤er atomlar›n spinlerini etkilediler. Böylece karbon atomlar›n›n spinleri, üzerlerine do¤rudan
bir temas olmaks›z›n, kuantum bilgisayar görevini yapacak ﬂekilde programlanm›ﬂ oldu. Atomlar›n dans›, manyetik alanda az da olsa bir de¤iﬂiklik
oluﬂmas›na neden olur. ‹ki araﬂt›rmac›, bu de¤iﬂikli¤i ölçerek, kuantum hesaplamalar›n›n sonucunu okudu.
Bir y›l sonra ayn› ikili, bilgisayarlar›n› 3 kubitlik bir sürüme yükseltti. Sunum yine önceki algoritmalar üzerinden yap›ld›. 15 A¤ustos 2000’deyse Isaac Chuang, IBM, Stanford Üniversitesi
ve Calgary Üniversitesi’nden oluﬂan
ekiplerle, 5 kubitlik bilgisayar› yapt›klar›n› duyurdu. Bu da NMR tabanl› bir kuantum bilgisayard›. Ancak bu kez florin
atomlar› kullan›lm›ﬂt› ve düzen saptama
yetene¤i daha da geliﬂmiﬂti. Bu, kuantum bilgisayarlar›n ﬂifre k›rma kapasitesi için çok önemli bir özellikti. 19 Aral›k
2001’de Chuang’›n ekibi yapt›klar› 7
kubitlik bir kuantum bilgisayar sunumuyla, yeni bir önemli ad›m att›. Yaklaﬂ›m, bir y›l önceki 5 kubitlik bilgisayarda kullan›lanla ayn›yd›. Ancak bu defaki
kuantum bilgisayar›, 5 florin atomu ve 2
karbon atomundan oluﬂuyordu.

Kuantumun
Tuhafl›klar› ‹ﬂe Yar›yor
Kuantum bilgisayarlar, kubitler
üzerine bir dizi kuantum devresi uygulayarak bilgiyi iﬂliyor. Kuantum devreleri, tek bir kubit ya da bir çift kubit
Eylül 2002 9
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üzerinde iﬂ yapan çevrim birimleri. Bu
devreler, belli durumdaki kubitlerin
üzerindeki karmaﬂ›k dönüﬂtürme iﬂlemlerini gerçekleﬂtiriyor. Kubitler ölçülüyor ve bu ölçüm en son hesaplama
iﬂlevini görüyor. Klasik ve kuantum
bilgisayar›n hesaplama yöntemleri aras›ndaki bu benzerlik, klasik bir bilgisayar›n kuantum bir bilgisayar› taklit
edebilece¤i izlenimini veriyor olabilir.
Bir baﬂka deyiﬂle, kuantum bir bilgisayar›n yapaca¤› her ﬂeyi klasik bir bilgisayar›n da yapabilece¤ini düﬂünebilirsiniz. O halde ne diye boﬂuna u¤raﬂ›yorlar? Ancak as›l durum böyle de¤il.
Klasik bir bilgisayar, kuantum bir bilgisayar›n son derece kolayl›kla yapabilece¤i baz› iﬂlemleri bile gerçekleﬂtirmede oldukça yetersiz kal›yor. Hesap
h›z› aç›s›ndan s›radan bir bilgisayar›n,
bir kuantum bilgisayar› taklit edebilmesi olanaks›z. Çünkü kuantum bitleri aras›ndaki ba¤lant›lar, bir baﬂka deyiﬂle de¤iﬂkenlerin birbirleriyle olan
ba¤lant›lar›, klasik bitler aras›ndakilerden çok farkl›. Kuantum bir sistemde,
giriﬂlerin her birine bir kuantum durumu atan›yor. Bu özellik, araman›n h›z›nda ve etkinli¤inde ciddi bir art›ﬂ
sa¤l›yor. Çünkü dizin, deneyin baﬂ›ndaki olas› tüm durumlar›n üst üste gelmiﬂ hali olarak kuruluyor. Bu da tüm
giriﬂlerin kuantum durumlar›n›n, birbirleriyle ba¤lant›l› oldu¤u anlam›na
geliyor. Böylece, aramadan belli giriﬂler elendikçe, hedefin bulunma olas›l›¤›, giriﬂlerin birbirleriyle ba¤lant›l› olmad›¤› klasik yaklaﬂ›mdakine göre,
çok daha h›zl› olarak art›yor. Diyelim
ki, bildi¤iniz bir telefon numaras›n›n
kime ait oldu¤unu bulmak amac›yla,
telefon numaralar›n› içeren bir veritaban›n› inceliyorsunuz. Klasik yaklaﬂ›mda, kontrol etmeniz gereken giriﬂ say›s›, tüm dizinde yer alan verilerin yani
telefon numaralar›n›n say›s›na eﬂit. Verilerin aras›ndaki ba¤lant›lar› göz önüne alarak 1997 y›l›nda Lov Grover taraf›ndan geliﬂtirilen bir algoritmaysa,
bir kuantum bilgisayar›n tarayaca¤› giriﬂ say›s›n›n, toplam giriﬂ say›s›n›n kareköküne eﬂit oldu¤unu gösterdi.
Kuantum mekani¤inin dolan›kl›k
(entanglement) olarak bilinen bir baﬂka özelli¤i de kuantum bilgisayarlar
için hayati önem taﬂ›yor. Kuantum mekani¤ine göre, iki atoma bir d›ﬂ kuvvet
uygularsan›z, uygulad›¤›n›z bu kuvvet
ikisinin birbirine kar›ﬂmas›na neden
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Kuantum bilgisayarlardaki kubitler, ayn› anda
hem 1, hem de 0 olabiliyor.

oluyor. Birbirlerinden milyarlarca ›ﬂ›k
y›l› uzakta evrenin bir yerlerinde olsalar bile, bu iki atom birbirlerine dolan›k olarak kal›yor. Bu iki atom üzerine
herhangi bir kuvvet uygulamad›¤›n›z
sürece, tüm yönlerde spin hareketini
sürdürüyor. Ama bir kez kuvvet uygulad›ktan ve birbirleriyle dolan›k hale
gelmesine neden oldu¤unuz an, atomlardan biri, spin yönlerinden birini seçerek kararl› bir duruma geçiyor. Bu
durumda bu atomla dolan›k durumda
bulunan ikinci atomsa, z›t yönlü spini
seçiyor. Asl›nda bir tür iletiﬂim biçimi
olan bu özellik, bilimadamlar›n›n kubitlere do¤rudan bakmadan, spin yönlerini bilmelerini sa¤l›yor. Birbirine kar›ﬂm›ﬂ atomlardan birinin spin yönü
yukar›ya do¤ruysa, di¤er uçtakinin
aﬂa¤›ya do¤ru oldu¤u hemen anlaﬂ›labiliyor. Bu özellik kullan›larak, kubitlere d›ﬂar›dan bir kuvvet uygulanarak
hesaplama süreci durduruluyor ve ve

kubitler tek bir yan›tta karar vermeye
zorlan›yor. Bu durum anl›k olarak gerçekleﬂti¤inden, ›ﬂ›k h›z›na meydan
okuyor gibi görünüyor. Bu nedenle
dolan›kl›kla ilgili kuramlar, bilimadamlar›n›n kuantum bilgisayarlardaki hesaplama h›z›n›n art›r›labilmesinin bir
yolu oldu¤unu öngörmelerini sa¤lad›.
Bugünün bilgisayarlar›n›n h›zlar›, bir
tek elektronun bir kablo boyunca ne
kadar h›zl› hareket edebilece¤iyle s›n›rland›¤› bir noktadalar. Dolan›kl›k
özelli¤i sayesinde, kuantum bilgisayarlarda bu s›n›r aﬂ›labilir.

Aman Rahats›z Etmeyin!
Dolan›kl›k özelli¤inin, hesaplama
h›zlar› alan›nda getirece¤i avantajlar›n
yan›s›ra, yaratt›¤› baz› sorunlar da var.
Dolan›kl›k özelli¤ini kullanmak için
atomlar›n üzerine bir kuvvet uyguland›¤›nda, kubitler belli bir spin yönünde
karar k›l›p, üst üste binme özelliklerini
kaybediyorlar. Bir baﬂka deyiﬂle, kubitler rahats›z edildiklerinde kuantum
do¤alar›n› yitirip, dijital hale geliyorlar. Yabanc› tek bir fotonun varl›¤› bile, ortal›¤›n kar›ﬂmas› için yeterli. Böyle bir durumda, dalga tepeleri çak›ﬂ›yor ve geleneksel 1 ve 0’larla baﬂbaﬂa
kal›yorsunuz. Bunun yaﬂanmamas›
için, kuantum bilgisayarlarda kullan›lacak anahtarlar›n (switch) kesinlikle
rahats›z edilemez olmas› gerekiyor.
Çünkü bir kuantum bilgisayar›n do¤ru
biçimde iﬂleyebilmesi, temelde hiç bir
d›ﬂ etki olmadan bir çok kubit aras›n-

Kuantum, Kendi Sökü¤ünü Dikiyor
.

Kuantum mekani¤inin bir di¤er ilkesi olan kuantum giriﬂimi, belli uygulamalarda, kar›ﬂm›ﬂ (dolan›k) sistemlerin yap›ﬂ›kl›¤›n› korumakla ilgili sorunlar›n üstesinden gelmek için kullan›labilir. Bu
keﬂif henüz yeni ortaya ç›km›ﬂ olsa da, veritaban›
araﬂt›rmalar› için önemli vaadlerde bulunuyor.
Bu fikir, temelini asl›nda lise y›llar›nda ö¤rendi¤imiz, tan›d›k bir deneyden al›yor: Dar bir kaynaktan yay›lan ›ﬂ›k ›ﬂ›nlar›n›, paralel yar›klar aras›ndan geçirme deneyi. Bu deney sonunda ›ﬂ›k
›ﬂ›nlar›, belli ve farkedilir bir örüntü oluﬂturacak
biçimde giriﬂim yaparlar. Tek foton ve elektronlar› kullanarak atomalt› düzeyde yap›lan benzer
bir deney de, ayn› sonucu ortaya ç›kar›r. ABD’deki Rochester Üniversitesi’nden bir grup, trilyonlarca giriﬂ içeren bir veritaban›ndan, tek bir aramayla istenen kayd› bulabilecek bir araç geliﬂtirmek için, bu davran›ﬂ› kulland›lar. Araç bilgiyi,
ses dalgalar› etkisiyle titreﬂen telluryum dioksit’ten yap›lm›ﬂ bir kristalin içinde sakl›yor. Ses

dalgalar›, kristalin baz› k›s›mlar›n› s›k›ﬂt›r›rken,
di¤erlerini geniﬂletiyor. Böylece verileri ﬂifrelemek için kullan›labilecek bir dalga frekans› yarat›yor. Veriyi aramak için, lazer ›ﬂ›¤› iki kola ayr›ﬂt›r›l›yor ve kristale do¤ru hedefleniyor. Kollardan
biri, tayf oluﬂturmak amac›yla bir prizman›n içinden geçiyor. Daha sonra iki kol yeniden birleﬂiyor ve ilk baﬂtaki orjinal ›ﬂ›k demetiyle karﬂ›laﬂt›r›l›yor. Bu karﬂ›laﬂt›rma sonucunda elde edilen
giriﬂim deseni, aranmakta olan veriye karﬂ›l›k gelen dalga boyunu tan›mlamak için okunuyor.
Rochester’l› ekip yapt›klar› deneyde, titreﬂen
kristalden 50 farkl› frekansta ›ﬂ›k geçirdiler. Daha sonra da de¤iﬂikli¤e u¤rayan frekans› kullanarak, aran›lan veriyi buldular. Örne¤in 20. frekans›n de¤iﬂikli¤e u¤ramas›, aranan bilginin veritaban›nda 20. konumda oldu¤u anlam›na geliyor.
Bu yaklaﬂ›m›n en cezbedici yan›ysa, ›ﬂ›¤› kontrol
etmenin kubitleri kontrol etmekten çok daha kolay olmas›.

da gerçekleﬂecek etkileﬂime dayan›yor.
Kuantum bilgisayarlar›n bu özelli¤i,
hesaplamay› gerçekleﬂtiren atomlar›n
çevrelerinden tamamen izole edilmiﬂ
olmalar›n› gerektiriyor. Çünkü baﬂka
bir atom ya da foton gibi bir parçac›kla yaﬂanacak en ufak bir etkileﬂim, parçac›¤›n bir spin yönü seçmesine neden
olarak, hesaplama sonucunun zarar
görmesine neden oluyor. Ancak, kuantum bilgisayarlar›n d›ﬂar›dan etkilenmemesinin nas›l sa¤lanaca¤› sorusu,
henüz yan›tlanabilmiﬂ de¤il. Bunun
için gerekli teknoloji, bugünün olanaklar›n›n ötesinde.

Do¤a Hesap Yapmay›
Biliyor
Bir zamanlar transistör nas›l vakum
tüplerinin yerini ald›ysa, kuantum bilgisayarlar da bir gün silikon çiplerin
yerini alacak. Ancak, günümüz koﬂullar› kuantum bilgisayar araﬂt›rmalar›
için hâlâ yetersiz. Kuantum bilgisayarlar alan›ndaki pek çok araﬂt›rma, hâlâ
yaln›zca teorik düzeyde. Günümüzdeki en geliﬂkin kuantum bilgisayarlarsa,
7 kubitten öteye gidebilmiﬂ de¤il. Kullan›labilir kuantum bilgisayarlar içinse
çok daha fazlas› gerekiyor.
Ancak yine de son y›llarda kubitler
alan›nda yaﬂanan önemli pek çok geliﬂmeyi göz ard› etmemek gerek. Henüz
ortaya ç›kar›lm›ﬂ tam bir kuantum bilgisayar yoksa da, hata düzeltimi ve algoritma yap›land›r›lmas› gibi gerekli
pek çok mekanizma oluﬂturulmuﬂ durumda. Dijital süreçlerdeki gibi yaln›zca iki durumlu de¤il de çok durumlu
olduklar›ndan, kuantum bilgisayarlar,
hata düzeltimiﬂ ve hesaplar›n güvenilirli¤i gibi konularda analog bilgisayarlarda yaﬂanan baz› sorunlar› yaﬂayacaklar. Fizikçiler, kubitlerle ne tür bir hata
düzeltimi yönteminin çal›ﬂaca¤› ve genel kuantum hesaplamalar› konular›n›
hâlâ tart›ﬂ›yor. Bu sorunlar›n aﬂ›l›p dijital hesaplama olanaklar›n›n ötesine geçilip geçilemeyece¤iyse, hâlâ belirsiz.
Bu sorunlar›n d›ﬂ›nda baﬂka pratik
baz› problemler de var. Öncelikle
NMR spektrometreleri büyük, karmaﬂ›k, pahal› ve çok düﬂük s›cakl›klarda
çal›ﬂabilen araçlar. Ayr›ca çok daha
büyük kubit dizilerinin geliﬂtirilebilmesi için, karmaﬂ›k moleküller ya da
polimerler bulunmas› gerekiyor. Bura-

daki en büyük ç›kmaz, ço¤u polimerin
temelinin karbon olmas› ve bu polimerlerin, spini olmayan Karbon12 bulunduruyor olmalar›. Masalar›m›z›n
üzerinde birer tane kuantum bilgisayar durmas› için aﬂ›lmas› gereken sorunlardan biri de maliyet. Gershenfeld
ve Chuang’›n yapt›klar› 2 kubitlik ilk
kuantum bilgisayar›n maliyeti, 1 Mil-

Kuantum Bilgisayar
Dünyas›nda Son Dakika!
.

Geçti¤imiz ay, Max Planck Enstitüsü’nden
Axel Kuhn, Markus Hennrich ve Gerhard Rempe, kuantum bilgisayarlar alan›nda çok temel
bir ilerlemeye imza att›lar. Bir fotonun, durumundan herhangi bir ﬂey kaybetmeksizin, hem
yay›labildi¤i hem de so¤urulabildi¤i bir arac›n
sunumunu gerçekleﬂtirdiler. Bu araç, kuantum
bilgilerin bir bellekten di¤erine iletilebilmesi
olana¤›n›n yolunu aç›yor.

yon dolar. Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar da, bu maliyeti azaltma yolunda
pek baﬂar›l› olabilmiﬂ de¤il.
Ço¤u kiﬂi, kuantum bilgisayarlar›
dört gözle bekliyorsa da, bu durum
herkes için geçerli de¤il. Kuantum bilgisayarlar ﬂimdiden özellikle bilgisayar
güvenli¤i alan›nda çal›ﬂanlar›n kâbusu
haline gelmiﬂ durumda. Çünkü kuantum bilgisayarlar, bu kiﬂilerin kriptoloji (ﬂifreleme) alan›nda geliﬂtirdikleri
tüm yöntemlerin üzerine bir çizik atma potansiyeline sahip. Kriptoloji, bildi¤imiz bilgisayarlarla çözülmesi neredeyse imkans›z, aﬂ›r› derecede zor çarpanlara bölme iﬂlemine dayal› problemlere dayan›yor. Ancak, kuantum
bilgisayarlar ayn› anda sonsuz sald›r›

olana¤› sa¤lad›klar›ndan, bu tür problemleri çözmeleri çok kolay. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, kuantum bilgisayarlar
ciddi bir sald›r› arac› potansiyeli olarak
beliriyor. Kredi kart›ndan havale iﬂlemleri, ticari iﬂlemler, askeri mesajlar,
devlet haberleﬂmesi gibi kritik iﬂlemlerin tümünün güvenli¤i, kriptolojiye
ba¤l›. Kuantum bilgisayar› olan biriyse, tüm bu iﬂlemlerin güvenli¤ini bir
kaç saniye içinde y›kabilme olana¤›na
kavuﬂmuﬂ olacak. Bu nedenle kuantum bilgisayarlar yararl› olabilme kadar, zararl› olma potansiyeli de taﬂ›yor.
Kuantum bilgisayarlar›n gerçekleﬂip gerçekleﬂemeyece¤iyle ilgili tart›ﬂmalara, her gün bir yenisi ekleniyor.
Baz›lar› bunun imkans›z oldu¤unu savunurken, baz›lar› da yarataca¤› tehlikeler nedeniyle kuantum bilgisayarlar› karﬂ›s›na alm›ﬂ durumda. Kuantum
bilgisayarlar alan›nda y›llard›r çal›ﬂmakta olanlar bile, yeni kubit dizilerinin eklenip eklenemeyece¤i konusunda emin de¤il. Ancak kuantum bilgisayarlara sonuna kadar inananlar da
var. Bu alan›n öncülerinden Neil Gershenfeld’e göre, kuantum bilgisayarlar
yak›n bir gelecekte yaﬂam›m›z›n bir
parças› olacak. Çünkü Gershenfeld,
do¤an›n zaten nas›l hesap yap›laca¤›n› bildi¤i, ancak bizlerin henüz ona
do¤ru sorular› nas›l sormam›z gerekti¤ini bilmedi¤imiz görüﬂünde. Gerçekten kullan›labilir bir kuantum bilgisayar› üretilebilecek mi sorusuna net bir
yan›t verebilmekse, bugün için olanaks›z. Zaten kuantum dünyas›n› yöneten
de “belirsizlik ilkesi” de¤il mi?..
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nanotüp

Onuncu yaﬂgünlerini kutlayan nanotüpler, laboratuvarlardan ç›k›p bilgisayar›n›zdaki yerlerini almaya haz›rlan›yor. Nanotüp alan›ndaki geliﬂmeler sayesinde, art›k kimyac›lar›n ve fizikçilerin üzerlerinde oynayabilecekleri, periyodik tablonun yeni bir nanoteknoloji versiyonu var. Nanotüp cihazlar›n prototipleri, renkli, düz ekran televizyonlardan, geliﬂkin ayd›nlatma sistemleri ve X-›ﬂ›n› makinelerine kadar pek çok alanda denendi. Ancak, as›l umut vaadettikleri alan, gelece¤in bilgisayarlar›.
Karbon atomlar› karmaﬂ›k, uzun
zincirli moleküller oluﬂturacak biçimde birbirlerine ba¤lanabiliyor ve bunu
yaparken her bir karbon atomunun,
kendisine baﬂka atomlar›n da ba¤lanmas›na izin verecek ﬂekilde boﬂ yeri
kal›yor. Bu özellik, tüm elementler
aras›nda karbona özgü karakteristik
bir özellik.
Fullerene, özel bir karbon çeﬂidi.
Bilgisayar çipleri alan›nda yeni uygulamalar› olaca¤› düﬂünülüyor. Çip üreticileri, ince bir silikon taban›n üzerine daha fazla transistör yerleﬂtirmenin yollar›n› arayadursunlar, IBM alt›ndan bir taban üzerine nanotüpler
yerleﬂtirerek yapt›¤› ilk transistörü tamamlad› bile. Bu çal›ﬂmas›yla IBM,
bugünün silikon çiplerinden binlerce
kat küçük bilgisayar çiplerine giden
yolun kap›s›n› da açm›ﬂ oldu.
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Nanotüpler, as›l etkilerini bilgisayarlar›n h›z ve bellek kapasitelerinin
artmas›nda göstereceklerse de, ﬂu anda pazar›n bu teknolojiye ilgisi yüksek de¤il. ﬁimdilik fullerene nanotüpleri kullanan di¤er ürünler, pazar›n
daha gözdesi durumunda. Nanotüp tabanl› düz ekran üretmek için çal›ﬂmalar›n› sürdüren iki düzineden fazla ﬂirket var. Samsung, 2003 y›l›n›n baﬂ›nda bu yaklaﬂ›mla üretmekte oldu¤u

81 cm’lik televizyonu pazara sürmeyi
planl›yor.
Bugünün bilgisayarlar›, metalik
iletkenler ve metal olmayan yar›iletkenlerden oluﬂuyor. Nanotüplerse ayn› anda hem iletken, hem de yar›iletken olarak görev yapabiliyor. Bu ikili
yap›, gelece¤in bilgisayarlar›n›n etkinli¤i için düﬂünebilece¤imizden çok daha önemli bir temel olabilir.
IBM yapt›¤› çal›ﬂmada her biri yal-

Büyük Lokma Ye...
.

Gelece¤in bilgisayarlar›n›n nas›l bir ﬂey olacaklar›, iﬂlemcilerinin h›zlar› ya da belleklerinin
kapasiteleri gibi konularda söylenenler size çok
mu uçuk geliyor yoksa? Bunlar›n asla gerçekleﬂmeyecek, ancak bilim kurgu filmlerinde rastlanabilecek türden "fantezi" bilgisayarlar oldu¤unu
düﬂünüyor olabilirsiniz. ‹nsanl›¤›n böylesine geliﬂkin bilgisayarlara asl›nda hiç bir zaman gereksinim duymayacak san›yorsunuz belki de. O halde
bilgisayar dünyas›ndaki kiﬂilerin, zaman içinde
söyledikleri sözlere ﬂöyle bir göz at›n. Gerçekten
çok e¤lenceli!
"Bence yaklaﬂ›k beﬂ bilgisayarl›k bir dünya
pazar› var." 1943, Thomas Watson, IBM Baﬂkan›.
"Gelecekte bilgisayarlar›n a¤›rl›¤› 1,5 tondan
daha az olabilir." 1949, Popular Mechanics.
"Bu ülkenin dört bir yan›n› gezip, en önemli
kiﬂilerle konuﬂtum ve vard›¤›m sonuç ﬂu: Emin
olun ki veri iﬂleme, bu y›l›n sonuna kadar bile varl›¤›n› sürdüremeyecek, gelip geçici ve anlams›z
bir modadan baﬂka bir ﬂey de¤il." 1957, Prentice Hall’›n ‹ﬂ Dünyas› konulu kitaplar›n›n editörü.
"Peki ama, bu ne gibi bir iﬂe yarayabilir ki?"

1968, Mikroçipler konusunda yorum yapan bir
IBM mühendisi.
"Atari’ye gittik ve dedik ki: ‘Elimizde harika
bir ﬂey var. Baz› parçalar› ﬂimdiden haz›r. Bize
maddi destek sa¤larsan›z, gerisini de tamamlayaca¤›z. ‹sterseniz yapt›¤›m›z ﬂeyi tüm haklar›yla size de verebiliriz. Bize belli bir maaﬂ ödemeniz yeterli. Sizin için de çal›ﬂabiliriz. Tek istedi¤imiz, bir
an önce bu ﬂeyin yap›m›n› tamamlamak.’ Ald›¤›m›z yan›tsa ﬂuydu: ‘Hay›r!’. Daha sonra ayn› öneriyi götürdü¤ümüz Hewlett-Packard yetkililerindense ‘Size ihtiyac›m›z yok. Üstelik, daha üniversite mezunu bile de¤ilsiniz.’ yan›t›n› ald›k." 1976,
Apple’›n kurucular›ndan Steve Jobs, Steve Wozniak’la brlikte geliﬂtirdikleri ilk kiﬂisel bilgisayar›n
hikayesini anlat›yor.
"Bir insan›n evinde bir bilgisayar› olmas›n› istemesini gerektirecek hiç bir neden yok." 1977,
Digital Equipment ﬂirketinin kurucusu ve baﬂkan›
Ken Olson.
"640K herkes için fazlas›yla yeterli." 1981,
Bill Gates.

p mucizesi
n›zca birkaç nanometre çap›nda (metrenin milyarda biri) tek bir karbon nanotüpünü, iki tür transistör oluﬂturacak ﬂekilde düzenleyip ince bir alt›n
elektrodun üzerine yerleﬂtirdi. Bugünkü bilgisayar çiplerindeki transistörlerden yüzlerce kez daha küçük bu
transistörler, elektrik sinyallerini anlaml› 1 ve 0’lara dönüﬂtüren bir mant›k devresi olarak çal›ﬂt›. Bu ﬂimdilik
tamam›yla bir laboratuvar sunumu olsa da, karbon nanotüp transistörler,
ileride endüstriyel uygulama için sundu¤u vaadlerle gelece¤in ultra h›zl› ve
küçük bilgisayarlar›n›n yap›taﬂlar› olarak silikon kristallerinin yerini alacak
gibi görünüyor. Karbon nanotüpler,
gelece¤in nanoelektroni¤ini oluﬂturmaya aday. Keﬂiflerinden bu yana
geçen 10 y›l içinde, art›k laboratuvardan ç›k›pteknoloji alan›nda
etkin kullan›ma da haz›rlar.

rerek sard›¤›n›z› ve kenarlar›n› birleﬂtirdi¤inizi düﬂünün. Böylece bir grafit
tüpü, yani karbon nanotüp oluﬂturmuﬂ oluyorsunuz. Bu nanotüpler, bilinen en güçlü fiberler. Tek bir nanotüp, birim alanda taﬂ›yabildi¤i yük göz
önüne al›nd›¤›nda, çelikten 10100 kat
daha güçlü.
Karbon nanotüplerin tek marifetleri, sahip olduklar› güç de¤il. Bar›nd›rd›klar› elektriksel özellikler de oldukça ilginç. Bilgisayarlar›n›zdaki çiplerde kullan›lan silikon gibi yar›-iletken-

Karbon Nanotüpler
Kurﬂun kaleminizdeki grafit,
balpete¤i deseninde s›ralanm›ﬂ
karbon atomlar›n›n biraraya gelmesiyle oluﬂuyor. Pete¤in katmanlar› birbirlerinin üzerine y›¤›lm›ﬂ durumda. Grafitin her bir katman›, çok
kararl›, güçlü ve esnek bir yap›da. Her
bir katman, kendi baﬂ›na da kararl›l›¤›n› koruyabildi¤inden, komﬂu katmanlara çok zay›f ba¤larla ba¤lan›yor.
Tüm tabakalar›n çok güçlü ve esnek
olmas›na karﬂ›n, tabakalar›n birbirlerine ba¤l› olarak kolayca kayabilmelerini sa¤lamak amac›yla kurﬂun kalemde
kullan›lan grafit zay›f. Karbon liflerdeki grafit katmanlar›ysa, çok daha büyükler ve uzun ve ince spiral bir örüntüye sahipler. Bu lif uçaklarda, tenis
raketlerinde, yar›ﬂ bisikletlerinde ve
yar›ﬂ arabalar›n›n süspansiyonlar› gibi
yerlerde kullan›lan son derece hafif,
güçlü, bir o kadar da pahal› yap›lar
oluﬂturuyor.
Ancak çok daha güçlü katmanlar
oluﬂturmak da mümkün. Petek ﬂeklindeki örüntüyü kendi üzerinde döndü-

Fullerene ad› verilen futbol topu biçimindeki
karbon molekülleri, nanotüp bilgisayarlar alan›nda
yeni bir devrim baﬂlatt›.

lerde, elektronlar s›n›rl› bir hareket
kapasitesine sahip. Kablolarda kullan›lan bak›r gibi malzemelerdeyse
elektronlar, çok daha kolay hareket
edebiliyor. Bir grafit katman›, bu ikisinin aras›nda bir karakter sergiliyor.
Yani yar›-metal özellikte. Çünkü bir
grafit katman› nanotüp oluﬂturacak
biçimde sar›ld›¤›nda, tüpün nas›l çevrildi¤ine ba¤l› olarak nanotüp yar›
iletken ya da metal olabiliyor. Bu, nanotüplerin petek ﬂeklindeki özel desenlerinin sa¤lad›¤› bir ayr›cal›k. Bu
özellikleri sayesinde karbon nanotüpler, elektrikli araçlar için çok temel

bir bileﬂen halini al›yor. Karbon nanotüpler, iki karbon elektrodu aras›nda
elektrik ak›ﬂ› oldu¤unda oluﬂan tortulardan ortaya ç›k›yor. Nanotüpteki
her bir karbon atomu, do¤as› gere¤i,
içi boﬂ borular›n kafes biçimli çeperlerinde düzgün bir s›ra oluﬂturuyorlar.
Nanotüplerin genelde rastlanmayan
ve oldukça kullan›ﬂl› özelliklerinin
kayna¤› da, bu moleküler mükemmellik.

Minyatür Dedin mi,
‹lle de Japon!
Houston’daki Rice Üniversitesi’ndeki araﬂt›rmac›lar›n, fullerene
olarak adland›r›lan futbol topu biçimindeki karbon molekülerini
keﬂfetmesiyle, teorik fizikçiler
bu karbon yap›s›n›n ayn›s›n›n
tüp biçimli bir çeﬂidinin de olabilece¤ini ve bu moleküllerin
ileri derecede elektrik iletkenli¤i gibi bir çok çekici özelli¤i bulunabilece¤ini öngördü. 1990 y›l›nda Japon bilimadam› Sumio Iijima, Ruslar›n Matruﬂka bebekleri
gibi birbirlerinin içine geçmiﬂ çok
duvarl› karbon nanomoleküllerinin
olabilirli¤ini gösterdi. 1993 y›l›ndaysa
San Jose’deki IBM araﬂt›rma grubuyla
yapt›¤› çal›ﬂma sonucunda, duvarlar›n›n kal›nl›¤› yaln›zca bir atom kadar
olan daha üstün bir nanotüp üretildi.
Daha önceki bir araﬂt›rman›n sonuçlar›, nanotüplerin elektrik alan etkisiyle uçlar›ndan elektron yayd›klar›n› göstermiﬂti. Tüm iletkenler, yeterince yüksek bir voltaj uyguland›¤›nda elektron yayma özelli¤inde. Nanotüplerse mükemmel moleküler yap›lar› sayesinde, bunu çok daha az bir
voltajla da gerçekleﬂtiriyor. Karbon
nanotüplerin yap›s›, çok küçük ve etkin elektron yay›c›lar› yapmak için
ideal. Bu özellikleri, bir piksel gibi
çok küçük hedeflere bile do¤rudan
elektron demetleri gönderebilmelerini sa¤l›yor.
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geliﬂkin DRAM yaklaﬂ›k 1GB veri saklayabiliyor. Kal›c› nanotüp belleklerse,
yüzlerce GB kapasitesinde olacak.
Nantero’daki araﬂt›rmac›lar, iki y›l
içinde bilgisayar pazar›nda devrim yaratacak geliﬂkin nanotüp bilgisayar
belle¤i üretimini tamamlam›ﬂ olmay›
umuyor.

Eskisini Kenara
Atmadan
Karbon nanotüp
devrelerini
oluﬂutururken en zor
ad›m, nanotüpleri bir
taban›n üzerine
yerleﬂtirmek.

Beklemeye Son!
Araﬂt›rmac›lar, nanotüpleri kullanarak "kal›c›" bilgisayar belle¤i üretebilecekleri görüﬂünde. Bilginin manyetik bir disk üzerinde sakland›¤›
"uçucu" bellek türlerinde, bilgisayar›n›z›n iﬂletim sistemlerini ve programlar›n› çal›ﬂt›rmak için kulland›¤› bilgi
yaln›zca bilgisayar›n›z aç›k oldukça
korunuyor. Bunlar DRAM (Dynamic
Random Access Memory) olarak bilinen, k›sa süreli elektronik bellekler.
Bilgisayar›n›z› her aç›p kapat›ﬂ›n›zda,
makineniz saklad›¤› bilgiyi sabit diskinizden al›p yeniden elektronik bellek
üzerine yaz›yor. Bilgisayar›n›z› açarken bir süre beklemenizin gerekmesi
de, bu yeniden yazma iﬂleminden
kaynaklan›yor. Yani bilgisayar›n›z›
her kapat›ﬂ›n›zda, elektronik bellek
üzerindeki bilgiler buharlaﬂ›yor. Kal›c› bilgisayar belleklerindeyse, sistem
bilgisi bilgisayar kapat›ld›¤›nda da bellekte kal›yor. Böylece bilgisayar›n›z›
açarken beklemeniz gereken süre,
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otomatik olarak ortadan kalk›yor.
Massachusetts’deki Nantero isimli
bir firma, nanotüpleri kullanarak kal›c› bilgisayar belle¤i üretme çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Bu çal›ﬂmalar baﬂar›l› olursa, bilgisayar›n›z parma¤›n›z›
dü¤meye bast›¤›n›z an aç›lacak. Bunun yan›s›ra Nantero yapacaklar› yeni
çiplerin bugünün sabit diskleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
çok daha ileri
düzeyde olaca¤› görüﬂünde. Var oKato
d ele
lan en
ktod
lar

Nanotüpler

Fosfor

Cam

Nanotüpler bu geliﬂkin bellek kapasitelerini, Nantero’dan Tom Rueckes’in basit ama çok zekice bir tasar›m›na borçlu. Bu tasar›m, bir taban üstündeki dik bir s›ran›n üzerindeki paralel nanotip dizilerinden oluﬂuyor.
Bu yap›daki çapraz dizilerin her bir
kesiﬂim noktas›, bir bitlik belle¤i temsil ediyor. Uygulanan bir elektrik kuvveti, üst dizideki bir tüpü s›k›ﬂt›rarak
alttaki bir tüpe yeterince yaklaﬂt›rd›¤›nda, iki tüp fiziksel olarak birbirine
ba¤lan›yor ve aralar›nda bir ak›m geçiﬂi oluﬂuyor. Bu ak›m geçiﬂi, uygulanan güç kesilse de devam ediyor. Bir
baﬂka deyiﬂle, uygulanan güç ortadan
kalksa bile, anahtar sürekli olarak
aç›k konumda kal›yor. Bu yap›daki
her bir bitlik bellek alan› çok az bir
yer kaplad›¤›ndan, bir santimetre boyutundaki bir çip üzerine trilyonlarca
bitlik kal›c› bir bellek yerleﬂtirilebiliyor. Amaç, olabildi¤ince k›sa süre içinde bu laboratuvar tasar›m›n›n teknolojik uygulamalar›n› olanakl› k›lmak. Bu
yap›n›n bileﬂenlerinin ﬂu anda çal›ﬂ›yor oldu¤unu belirten Rueckes’in as›l
amac›, nanotüp belle¤ini bildi¤imiz
teknolojiyle entegre biçimde çal›ﬂ›r
hale getirmek.
Araﬂt›rmac›lar ﬂimdilerde, ultra küçük nano kablolar ve karbon d›ﬂ›ndaki baﬂka materyallerle
de üretebilecekleri nanotüplerin peﬂinde. As›l
yapmak istedikleri, karbonun yerine silikon ve di¤er al›ﬂ›lm›ﬂ yar›-iletkenleri
koyabilmek. Ancak üzerinde çal›ﬂ›lan bu yeni nanotüpler ve kablolar, karbonla yap›lanlardan çok daha büyük. Elektrik iletkenlikleri de karbon nanotüplerinki kadar güçlü de¤il. Ancak oluﬂturulmalar› ve düzenlenmeleri, çok
daha kolay.

Yeni Bir Dönem
Nanotüpler alan›n›n öncülerinden
Charles Lieber, geçti¤imiz y›l nanokablolar›n kullan›m› üzerine bir rapor
sundu.Daha sonra da Harvard’daki
araﬂt›rma grubuyla birlikte, silikon ve
gallium nanokablolar›yla yapt›klar›
mant›k devrelerini tamamlad›. Bilgisayar tasar›m›nda daha özgür olmay›
sa¤layan bu nanokablolar, son y›llar›n› karbon nanotüpler alan›nda çal›ﬂmaya adayanlar için oldukça cesaret
verici. Nanotüpler ve nanokablolar
elele vererek, ﬂu anda kullan›lmayan
bu malzemelerin gerçek cihazlarda
kullan›m›n›n önünü açabilir.
Bu tür bir kal›c› bellek, insanlar›n
bilgisayarlar›n› açarken beklemek zorunda olduklar› süreyi yok ederek,
bilgisayar kullanma biçimlerini kökten de¤iﬂtirebilir. Ama bu tür bir belle¤in en önemli özelli¤ri, yeterli kapasiteye ulaﬂt›¤›nda manyetik sabit diskleri bir kenara atabilecek olmas›. Bilgisayar alan›nda silikonun ötesine
geçmek için uygulanan di¤er yaklaﬂ›mlardan temel fark›ysa, varolan yar›-iletken malzemelerle beraber kullan›labilecek olmas›. Önümüzdeki on
y›l içinde, nanotüpleri bildi¤imiz silikon teknolojisine entegre etmek
mümkün olabilir. Bu özelli¤i nedeniyle, Varolan teknikleri silip süpürecek
yeni teknolojiler konusunda oldukça
endiﬂeli çip üreticilerinin nanotüp bilgisayarlara daha s›cak bakmas›n›n nedeni de bu.
Ancak, nanotüplerin bilgisayar bileﬂenleri aras›nda yerini almas› için,
hâlâ yan›tlanmas› gereken sorular

Nanotüplerin mükemmel moleküler yap›lar›
nedeniyle sahip olduklar› dalga fonksiyonlar›, çok
küçük hedeflere bile do¤rudan elektron demetleri
gönderebilmelerini sa¤l›yor.

Veri Saklayan Plastikler
.

Mikroçip üreticileri silikondan uzaklaﬂman›n
silikon hücrelerinin dörtte biri kadar. Ayr›ca silikon
yollar›n› arayadursun, elektronik endüstrisindeki
araçlar›n aksine, polimer hücreler üç boyutlu yap›en önemli geliﬂmeler tamamen farkl› bir materyallar oluﬂturacak biçimde y›¤›lmaya uygun. Bu mimaden gelebilir: plastik! Dünyadaki ço¤u laboratuvar,
ri, bellek hücrelerinin ﬂimdikilerden çok daha fazla
iletken polimerleri kullanarak daha ucuz ve esnek
bir kapasiteye sahip olmalar›n› sa¤l›yor. Araﬂt›rmaelektronik bileﬂenlerin oluﬂturulabilmesi üzerinde
c›lar bu teknolojiye dayanarak haz›rlanm›ﬂ 32 gigaçal›ﬂ›yor. Verileri silikon yerine polimerlerde saklabit kapasiteli bellek çiplerini, 2004 y›l›nda piyasayan çipler, MP3 çalarlarda ve dijital kameralarda
ya sürebilecekleri görüﬂünde.
kulan›lan "flaﬂ bellek" çiplerinin kapasitelerinin
Ancak polimer teknolojisini ticari bir ürüne döartmas›n› ve maliyetlerinin azalmas›n› sa¤layabilir.
nüﬂtürmek, pek de kolay olacak gibi görünmüyor.
Polimer mikroelektroniklerin üretim maliBellek teknolojileri alan›ndaki yar›ﬂ, kapayetleri, silikonunkiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
sitenin yan› s›ra h›z, eneri tüketimi ve
çok daha az. Elektronik devreleri siligüvenilirlik kulvarlar›nda da sürükon bir levhan›n üzerine yap›ﬂt›ryor. Polimer belleklerse, varolan
mak için, büyük yat›r›m ve pahal›
silikon teknolojisinin tüm olaekipmana gereksinim var. S›v›naklar›yla baﬂ etmekte biraz
polimer devreleri bir yüzey
zorlan›yor. Bu tür yeni bellek
üzerine serpmek içinse, hermateryalleri silikonun yüksek
hangi bir püskürtmeli yaz›c›
performans›yla yar›ﬂabilir hale
bile yeterli. Polimer belle¤in
gelinceye kadar, hücresel uygugetirdi¤i bir baﬂka avantajsa,
lamalarla s›n›rl› kalmaya mahkal›c› bellek üretimi sa¤l›yor olkum. Önemli kullan›m alanlar›nmas›. Bilgisayar›n›z› kapatt›¤›n›zdan biri, maliyetin performanstan
da bile bilgileri saklayan polimer Polimer damlac›klar›n›n üzerindeki daha önemli bir kriter oldu¤u,
kal›c› bellekler, di¤er alternatif tek- elektron yörüngeleri yoluyla yap›lan kullan›ld›ktan sonra at›lan "dispohesaplamalar, polimer bellek çiplerine
nolojilerle üretilen benzerlerine
sable" elektronikler. Bell Laboragiden yolun kap›s›n› aç›yor.
göre çok daha fazla bir bilgi saklatuvarlar›’ndan bir grup araﬂt›rmama kapasitesine sahip.
c›, polimer belleklerin kiﬂilerin tan›nmas›n› sa¤layan
Polimer bellekler bilgiyi, silikon araçlardan çok
etiketlerde kulan›lmas› çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Bu
daha farkl› bir yaklaﬂ›mla sakl›yor. Polimer çiplerpolimer bellekler, silikon standartlar›na göre hâlâ oldukça yavaﬂ. Umulan kapasiteyse, bir kilobitin yalde veriler, bir hücrede saklanan yük miktar› kadar
n›zca birkaç kat›. Ancak bu esnek ve düﬂük maliyet1 ve 0 ﬂifrelemek yerine, polimerin elektriksel dili bellek araçlar›, birkaç kez kullan›ld›ktan sonra at›rencine dayal› olarak saklan›yor. California Üniverlan tan›mlama etiketleri için oldukça cazip.
sitesi ve Rus Bilimler Akademisi’nden lisansl› tekPolimer belleklerin varolan silikon altyap›s›na
nolojileri kullanarak yürütülen çal›ﬂmalarda, her
entegre edilmesiyle, yak›n gelecekte yaﬂanabilecek
bir bellek hücresi, iki elektrod aras›na bir polimer
pek çok ilerleme var. Polimer bellek teknolojisi alayerleﬂtirerek oluﬂturuluyor. Bu bellek hücresine uyn›nda yaﬂanacak geliﬂmeler, tamamen plastik bilegulanan bir elektrik alan, polimerin direncini azalﬂenlerden oluﬂan bilgisayarlara giden yolu açabilir.
tarak, ak›m› iletme kapasitesinin artmas›n› sa¤l›Bunun gerçekleﬂmesi için onlarca y›l gerekiyorsa
yor. Polimer bu durumunu, direncini orjinal haline
da, araﬂt›rmac›lar polimerlerin s›n›rlar›n› zorlad›kçevirecek z›t bir kutup uygulanana kadar koruyor.
ça bugünün uzak ufuklar› yak›nlaﬂabilir. Ne de olFarkl› iletkenlik durumlar›, bilgi bitlerini temsil edisa, polimer bellekler devrimi art›k baﬂlad›!
yor. Polimer bellek hücrelerinin boyutlar›, s›radan

var. Neyse ki, özellikle IBM’deki araﬂt›rma gruplar›, bu sorular›n tümünü
en fazla birkaç y›l içinde yan›tlayabilecekleri görüﬂünde. Bu da demek oluyor ki, iﬂler yolunda giderse, on y›la
kalmadan nanotüpler bilgisayarlar›m›z›n önemli bir parças› haline gelecek. Bugüne kadar laboratuvar ortam›nda yürütülen araﬂt›rmalar›n sonucu, nanotüplerin bilgisayarlarda transistör, mant›k devresi ve bellek olarak
kullan›labilece¤ini gösteriyor. Ancak
ﬂu anda yan›tlanmas› gereken ilk soru, bugün laboratuvarda yap›labilen
karbon nanotüp cihazlar›n›n, endüstriyel üretime nas›l sokulabilece¤i. Bu
yan›t yaln›zca fizikçilerin ve kimyac›lar›n nano dünyay› alg›lama biçimleri-

ni de¤iﬂtirmekle kalmay›p, elektronik
dünyas›n› da kökten de¤iﬂtirme potansiyelinde.
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