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BM: 
İnternet erişimi, 
bir “İnsan hakkı”

İnternet erişimi “bir insan hakkı” olarak tanımlanırken 
politikacıların bunu sağlamakla yükümlü oldukları belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 3 Haziran 2011’de yayınladığı “Report of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression” başlıklı raporunda, 
İnternet erişim hakkının bir “insan hakkı” olduğuna dikkat çekti.

Raporun yazarı Frank La Rue, web’in diğer insan haklarını da destekleyen bir araç haline 
geldiğini vurguladı. Raporun konuyla ilgili bölümünde şunlar ifade edildi:

“İnternetin benzersiz ve dönüştürücü doğası, sadece bireylere fikri ve ifade özgürlüğünü 
sağlamakla kalmıyor, yanı sıra toplumun bir bütün olarak gelişmesini sağlayacak, diğer insan 
haklarını da destekliyor.

İnternet bir dizi insan haklarını destekleyen, gelişmeleri hızlandıran önemli bir araç haline gel-
di. Bu nedenle internete global erişimi sağlamak bütün devletlerin en önemli önceliği olmalıdır.

Bu nedenle her devlet, internetin, uygun fiyatlarla, geniş bir şekilde var olmasını, kullanımını 
temin edecek anlamlı ve güçlü bir yasal ortamı geliştirmelidir.”

Düşünecek, veri 
toplayıp analiz yapacak, 
deneyimlerinden öğrenecek 
olan yeni yonganın koklama 
hassasiyeti de olacak.
 
Bilgisayarların deneyimlerinden öğrenmeleri, 
kuramlar geliştirmeleri ve sonuçlardan 
ders çıkarmalarını sağlayan bir yonga (çip) 
geliştirildi. İnsan beyninin çalışmasını taklit 
eden bir yonga (çip) geliştiren IBM, bu 
yongalarla yapılacak “düşünen bilgisayar”ların, 
bugünün geleneksel bilgisayarlarıyla aynı 
şekilde programlanmayacağı açıkladı. 
Bu bilgisayarların, deneyimlerinden 
öğreneceklerini, bağlantı kuracaklarını, 
kuramlar geliştireceklerini, anımsayacaklarını 
ve sonuçlardan ders çıkaracakları da kaydedildi.

IBM’den yapılan açıklamada bu tip iki 
yonganın üretildiği ve şu anda test edildiği 
belirtildi. Şirket, her iki yonganın da silisyum 
yalıtkan üzerinde 45 nanometre kalınlığında 
olduğunu ve 254 nörona (sinir hücresi) eşdeğer 
kapasiteleri bulunduğuna işaret etti. IBM, 
uzun vadede hedeflerinin 10 milyar nöron 
kapasitesine (insan beyni 100 milyar kapasiteli) 
ulaşan bileşenlerden bir kompleks geliştirmek 
olduğunun altını çizdi. 

Yeni yongaları kullanan bilgisayarların daha az 
enerji tüketeceği ve günümüz makinelerinden 
çok daha küçük olacağı belirtildi. IBM, 
düşünen bir bilgisayarın, örneğin sıcaklık, 
basınç ve dalgaların yüksekliğiyle ilgili verileri 
derleyip, farklı tipteki deniz sensörlerinden 
sağlanan verileri analiz edip tsunami alarmı 
verebileceğini ya da koku alma hassasiyeti 
sayesinde toptancıları taze ürün stoklarını idare 
etmelerinde yardım edebileceğini bildirdi.

Üretilen yonga konusunda Endpoit Technologies 
Associates’den Roger Kay, “Bu yeni bir ufuk, 
kimse böyle araştırmalar yapmamıştı” derken, 
New York Üniversitesi’nden nöroloji profesörü 
Anthony Movshon, IBM mühendislerinin 
yapmaya çalıştıklarının, beynin uyum sağlamak 
için yaptığı “plastisitenin” aynısını yongaya 
yerleştirmek olduğuna dikkat çekti.

SyNAPSE adı verilen projenin ikinci aşamasında 
IBM, Columbia, Cornell, California ve Wisconsin 
gibi ABD’nin önde gelen üniversiteleriyle 
işbirliği yapacak. Projeye, ABD silahlı 
kuvvetlerinin yüksek teknoloji projelerini 
finanse eden DARPA adlı kuruluş 21 milyon 
dolar kaynak sağladı.
Bu yongalar daha az enerji tüketecek, 
düşünecek, veri toplayıp analiz yapacak. Ayrıca 
deneyimlerinden öğrenebilecek ve koklama 
hassasiyeti olacak.

IBM’den beyni taklit eden yonga
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