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NajwiĊkszy miáosnik
alkoholu?

Antyrakowa porcja grzybów

Malezyjski ogonopiór uszasty,
niewielki ssak przypominający
wiewiórkĊ, w konsumpcji
alkoholu moĪe mierzyü siĊ z
kaĪdym czáowiekiem. Od 55
milionów lat zwierzĊta te kaĪdej
nocy raczą siĊ naturalnym 3,8procentowym piwem palmowym.
» wiĊcej
StraĪ poĪarna szkodzi lasom?
Ginący klon
Czy niedĨwiedzie polarne
czeka eksmisja?
Samotny George zostanie
ojcem?

JuĪ wkrótce w centrum
badawczym City of Hope w
Kalifornii rozpoczną siĊ testy
kliniczne z udziaáem ludzi,
podczas których badany bĊdzie
wpáyw grzybów na
zmniejszenie ryzyka
zachorowania na nowotwory
piersi i prostaty oraz na
zahamowanie ich wzrostu.
Niewykluczone wiĊc, Īe jedzenie
grzybów opáaca siĊ bardziej niĪ
do tej pory sądzono.

Blokada hormonalna
upoĞledza intelekt

Kora wzrokowa jak
komputer

Zespóá doktora Christiana
Nelsona z Memorial SloanKettering Cancer Center w
Nowym Jorku zaobserwowaá, Īe
stosowana w leczeniu raka
prostaty terapia deprywacji
hormonalnej moĪe wywieraü
lekki negatywny wpáyw na
funkcjonowanie poznawcze
chorych (Cancer).
» wiĊcej
Zahipnotyzowana demencja
Biedni wpadają w puáapkĊ
loterii
Nadreaktywny pĊcherz
zmienia mózg

Profesor Mark Changizi z
Rensselaer Polytechnic Institute
opracowuje technikĊ, dziĊki
której nasze oczy i ukáad
wzrokowy staáyby siĊ
programowalnym
komputerem (Perception).
Naukowcowi zaleĪy na
ujarzmieniu ich mocy
obliczeniowych.

Kobiety czĊĞciej usuwają
tatuaĪe

» wiĊcej

Sphere - innowacyjny
wyĞwietlacz Microsoftu

Nowoczesne leki bĊdą
bezpieczniejsze

Nie bĊdzie podziaáu AMD

Chcesz zostaü tatą? UwaĪaj na
sojĊ!

JapoĔczycy pokazali
"inteligentne" baterie

Nie ma tego záego...

Najszybsze tranzystory w
historii

Zakatarzona mysz

Misja Bajkaá

» wiĊcej

Kaszrut dla
niezaawansowanych

Odp: NajwiĊkszy miáosnik alkoholu?
Odp: StraĪ poĪarna szkodzi lasom?
Odp: Ginący klon

Odp: Misja Bajkaá
Rosyjscy naukowcy rozpoczĊli
próbĊ zanurkowania na dno
najstarszego, a zarazem
najgáĊbszego jeziora Ğwiata
– Bajkaáu. Na 1700 metrów
mają siĊ dostaü w dwóch
specjalnych kapsuáach, a
wáaĞciwe miniáodziach
podwodnych, z których kaĪda
waĪy 18 ton. Podwodna misja to
czĊĞü 2-letniego projektu
ochrony tutejszego ekosystemu.
W 1996 roku Bajkaá z obszarami
przylegáymi zostaá wpisany na
ListĊ ĝwiatowego Dziedzictwa
UNESCO.
» wiĊcej
Dotlenienie po zderzeniu
A jednak byáa kobietą

Odp: Dotlenienie po zderzeniu
Odp: A jednak byáa kobietą
Kaszrut to, w najprostszym tego
sáowa znaczeniu, zbiór zasad
religijnego prawa
Īydowskiego dotyczących
ĪywnoĞci. Jego rdzeĔ
(konstrukcja sáów w jĊzyku
hebrajskim opiera siĊ na
rdzeniach spóágáoskowych) kafszin–resz oznacza "zgodny" i
takie jest wáaĞciwe táumaczenie
sáowa "koszerny". Koszerny, czyli
zgodny z prawem Īydowskim.
Koszerne mogą byü naczynia,
koszerne moĪe byü ubranie,
"koszerny" moĪna nawet
powiedzieü o czáowieku, który
Īyje zgodnie z zasadami religii
Īydowskiej.
» wiĊcej

Miasto przyjaĨniejsze dla
pijanych?

Pierwsza taka lista TOP500

Co dalej z cenami ĪywnoĞci?

Wiedza Babel

Odp: Zahipnotyzowana demencja
Odp: oj naprawde pomaga
oj naprawde pomaga

Odp: Nie bĊdzie podziaáu AMD
Linux na rynku w Krakowie zawita na staáe
Odp: Sphere - innowacyjny wyĞwietlacz Microsoftu

Odp: Odchudzająca okolica
Odp: Antyrakowa porcja grzybów
Odp: Chcesz zostaü tatą? UwaĪaj na sojĊ!

Dlaczego tak trudno pokonaü
nowotwór?
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The biggest miáosnik
alcohol?

Against a portion of
mushrooms

The blockade hormonalna
imparts intellect

Malaysian ogonopiór uszasty, the
small mammal resembling a
squirrel, the consumption of
alcohol can deal with each
man. From 55 million years
these animals every night raczą a
natural 3.8-percent beer palm.

Team doctor of Christian Nelson,
Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center in New York observed
that used to treat prostate
cancer therapy deprivation
disrupting effects may have a
slight negative impact on
cognitive functioning of
patients (Cancer).

»More
Fire damages the forests?
Ginący clone
Are polar bears await
eviction?
Lonely George is the father?

Visual cortex as a computer

Soon research center in the City
of Hope in California will begin
clinical trials involving humans,
during which examined the
impact of mushrooms will be
on reducing the risk of breast
and prostate cancer and to
curb their growth. It is,
therefore, that eating
mushrooms pays more than
hitherto thought.

»More
Zahipnotyzowana dementia
The poor fall into the trap of
lottery
Nadreaktywny bladder alters
the brain

Professor Mark Changizi from
Rensselaer Polytechnic Institute
is developing a technique
whereby our eyes and visual
system would become
programmable computer
(Perception). Naukowcowi
depends on ujarzmieniu their
computing power.

Women often remove tattoos

»More
Modern medicines are safer

There will be no division of
AMD

Want to be tatą? Watch out
for sojĊ!

Japanese showed "smart"
batteries

It is not that bad ...
Zakatarzona mouse

The mission of Lake Baikal

»More
Sphere - Microsoft's innovative
display

The fastest transistors in
history

Kaszrut for low -

A: The biggest miáosnik alcohol?
A: Fire damages the forests?
A: Ginący clone

A: The mission of Lake Baikal
A: Dotlenienie after collision
Russian scientists began their
attempt zanurkowania to the
bottom of the oldest and
highest lake at the same
time the world - Bajkaáu. At
1700 meters have to get in two
special capsules, and the
competent miniáodziach
submarines, each of which
weighs 18 tonnes. Underwater
mission is part of 2-year project
protect the local ecosystem. In
1996, Lake Baikal from adjacent
areas has been included on the
List of World Heritage by
UNESCO.
»More

A: But this was a woman
Kaszrut that in the simplest
sense, a set of principles of
Jewish religious law relating
to food. Its core (construction
of the words in Hebrew is based
on rdzeniach spóágáoskowych)
kaf-szin-resz means "consistent"
and is an accurate translation
word "kosher". Koszerny, which
is consistent with Jewish law.
Koszerne dishes may be, may be
kosher clothes, "kosher" can
even be said of the man, who
lives in accordance with the
principles of the Jewish religion.
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A: oj really helps
oj really helps

A: There will be no division of AMD
Linux on the market in Krakow zawita permanently
A: Sphere - Microsoft's innovative display

»More

Dotlenienie after collision
But this was a woman

The first such TOP500 list

City przyjaĨniejsze for
pijanych?

Knowledge of Babel

What's more, prices of food?

A: Zahipnotyzowana dementia

Why is so difficult to
overcome cancer?

A: Odchudzająca environs
A: Against a portion of mushrooms
A: You want to be tatą? Watch out for sojĊ!
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komputer · oko · kora wzrokowa · Mark Changizi

ĝwiat Nauki 8/2008
Wydanie cyfrowe

Profesor Mark Changizi z Rensselaer Polytechnic Institute
opracowuje technikĊ, dziĊki której nasze oczy i ukáad
wzrokowy staáyby siĊ programowalnym komputerem
(Perception). Naukowcowi zaleĪy na ujarzmieniu ich mocy
obliczeniowych. Wymagaáoby to napisania programu, który
demonstrowaáby reprezentacjĊ, poszczególne piĊtra ukáadu
wzrokowego przeprowadzaáyby analizĊ obrazu, skutkiem
czego byáoby postrzeganie wybranego obiektu.
W idealnych okolicznoĞciach wystarczyáby rzut okiem na záoĪone bodĨce (oprogramowanie) i nasz ukáad
wzrokowy (hardware) automatycznie i bez wiĊkszego wysiáku wygenerowaáby obraz, czyli efekt koĔcowy
wyliczeĔ i przetwarzania danych.
Naukowiec osiągnąá juĪ maáy sukces, tworząc wzrokowe reprezentacje obwodów cyfrowych.

nasza cena: 11.99 zá
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Skáadają siĊ one z szeĞcianów (tranzystorów), których odcieĔ informuje nas, czy reprezentują one 0, czy
1. Changizi stworzyá teĪ wizualne bramki NOT, OR i AND oraz prostokąty reprezentujące ĞcieĪki w
ukáadzie scalonym, którymi wĊdruje sygnaá.
Nasz ukáad wzrokowy w kaĪdej sekundzie przetwarza olbrzymie iloĞci informacji, wiĊc teoretycznie rzut
oka na rysunek powinien skutkowaü pojawieniem siĊ wyniku obliczeĔ.
OczywiĞcie bardzo záoĪona plątanina szeĞcianów, ĞcieĪek i bramek wygląda zbyt skomplikowanie, byĞmy
mogli ją "rozszyfrowaü". Changizi uwaĪa jednak, Īe korĊ wzrokową moĪna by wytrenowaü podobnie, jak
trenujemy siĊ w czytaniu.
Koncepcja Changiziego to kolejny, po komputerach z DNA czy sieciach neuronowych, pomysá na
skonstruowanie maszyny liczącej wykorzystującej biologiĊ czáowieka.

Autor: Mariusz BáoĔski
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Visual cortex as a computer
29-07-2008 16:32

Computer eye visual cortex of Mark Changizi

World Science 8 / 2008
The issue of digital

Professor Mark Changizi from Rensselaer Polytechnic
Institute is developing a technique whereby our eyes and
visual system would become programmable
computer (Perception). Naukowcowi depends on
ujarzmieniu their computing power. This would require the
write a program that will demonstrowałby representation,
each floor layout przeprowadzałyby visual image analysis,
the result would be a perception of the selected object.
In ideal circumstances, a single glimpse of the complex stimuli (software) and our visual system
(hardware) automatically and without much effort wygenerowałby picture, which is the final calculation
and processing of data.
A scientist has already reached a small success, creating visual representations of digital circuits.
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They are made up of sześcianów (transistors), whose shade inform us whether they represent a 0 or 1
Changizi also created a visual gateway NOT, OR and AND and rectangles representing the path on a chip,
which goes signal.
Our visual system at any second process huge amounts of information, so theoretically glance, the picture
should lead to a result of the calculations.
Of course, a very complex plątanina sześcianów, paths and goals looks too complicated, that we were
able to "decrypt". Changizi believes, however, that the bark could be visually wytrenować like that train
in reading.
The concept is another Changiziego, after DNA computers or neural networks, the idea to construct a
machine that uses community of human biology.

Author: Mariusz Blonski
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