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Monitörden Yans›yanlar
L e v e n t

D a ﬂ k › r a n

l e v e n t d a s k i r a n @ y a h o o . c o m

Priz Niyetine Ethernet
.

Geçti¤imiz y›llarda elektrik ﬂebekesi üzerinden veri iletimine imkan
tan›yan teknolojiler konusuna burada birkaç kez de¤inmiﬂtik. ﬁimdiyse bunun
tersi gündemde: Veri ba¤lant›s›n› sa¤layan ﬂebeke üzerinden sistemin elektrik
ihtiyac›n› karﬂ›lamak. Normalde bilgisayar›n›z› yerel a¤ sistemine ba¤lamak
için kulland›¤›n›z Ethernet kablolar›, maksimum 14,5 Watt gücünde elektrik
ak›m› taﬂ›ma kapasitesine sahip. Bu gücün nispeten ufak cihazlar için yeterli
olmas› sayesinde halihaz›rda gücünü Ethernet kablolar›ndan alan a¤ anahtar›
ve modem gibi cihazlar› zaten kullan›yoruz. ‹ﬂte bu iﬂi biraz daha ileri
götürmeye niyetlenen DSP Design adl› bir firma, Ethernet ba¤lant›s› d›ﬂ›nda
ayr›ca elektrik ba¤lant›s›na ihtiyaç duymayan bir bilgisayar üretmeyi
baﬂarm›ﬂlar. POET6000 ad› verilen bu bilgisayar, dokunmatik LCD ekran› da
dahil olmak üzere tüm bileﬂenleriyle birlikte en fazla 13 Watt güç tüketiyor.
Böylece sisteme Ethernet kablosunu ba¤lad›¤›n›z anda hem sistemin a¤
ba¤lant›s›n› sa¤lam›ﬂ oluyorsunuz, hem de elektrik ihtiyac›n› karﬂ›l›yorsunuz.
POET6000 kiﬂisel bir bilgisayar olarak kullan›lmaktan çok güç kablosu
uzatman›n sorun olabilece¤i yerlerde; örne¤in kalabal›k al›ﬂveriﬂ
merkezlerinde veya vitrinlerde etkileﬂimli bilgilendirme noktas› (Kiosk) olarak
hizmet vermek üzere tasarlanm›ﬂ bir ürün. Ethernet üzerinden güç aktar›m

Ethernet a¤lar›, düﬂük güç tüketimi için özel olarak tasarlanm›ﬂ bilgisayarlar›n elektrik ihtiyac›n› tek baﬂ›na
karﬂ›layabiliyor.

teknolojisi ve ürün hakk›nda detayl› bilgiye http://www.dspdesign.com
adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Do¤al Gaz Borusundan Geniﬂ Bant ‹letiﬂim
.

Geniﬂ bant iletiﬂim hizmetlerinin telefon hatlar›ndan televizyon
kablolar›na, uydu sistemlerinden elektrik iletim ﬂebekelerine kadar hemen
her ﬂekilde ev ve iﬂ yerlerimize girebildi¤i günümüzde, art›k çal›nabilecek
baﬂka kap›n›n kalmad›¤›n› düﬂünüyorsunuz de¤il mi? Ancak fena halde
yan›l›yorsunuz. Yeralt› sistemleri üzerinden geniﬂ bant ‹nternet eriﬂimi
sa¤lama konusunda isim yapm›ﬂ firmalardan biri olan Nethercomm, geniﬂ
bant ‹nternet eriﬂimini ev ve iﬂyerlerinize muhtemelen akl›n›za gelebilecek
en son yerden taﬂ›may› hedefliyor: Do¤al gaz boru hatlar›. Nethercomm’un
sitesinde yer alan bilgilere göre, firman›n hedefi do¤al gaz borular› içindeki

izole edilmiﬂ özel bir spektrumu kullanarak çok yüksek veri taﬂ›ma
kapasitesine sahip bir ultra geniﬂ bant iletiﬂim sistemi kurmak. Üstelik
sistem kullan›ma geçti¤inde, bilgi halihaz›rda evinize kadar girmiﬂ do¤algaz
boru hatt› içinde yol alaca¤›ndan özel bir tesisat veya altyap› yat›r›m› da
gerektirmeyecek. Nethercomm’un sitesinde yer ala bilgilere göre,
Broadband-in-Gas (BiG) ad› verilen bu teknolojinin bir di¤er ön plana ç›kan
avantaj› da neredeyse s›n›rs›z bant geniﬂli¤i sunabilecek kapasiteye sahip
olmas›. Konu hakk›nda daha fazla bilgi için http://www.nethercomm.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ucuza Dizüstü
Hindistan’da faaliyet gösteren ve daha önce de Simputer ad›n› verdi¤i el
bilgisayar›yla ad›n› duyuran Encore Software firmas›, devlet kurumlar›n›n
deste¤ini de arkas›na alarak bu kez herkesin kolayca sat›n alabilece¤i ucuz
yollu bilgisayarlar üretmek üzere bir proje geliﬂtirmiﬂ. Resimde gördü¤ünüz
Mobilis-TF modeli dizüstü bilgisayar bu çal›ﬂman›n ürünleri aras›nda ﬂüphesiz
en ilgi çekici olan›. 7 inçlik dokunmatik TFT LCD ekran, 128MB bellek, USB
2.0 ba¤lant›s›, SD/MMC ve ak›ll› kart okuyucu, 6 saat pil ömrü, klavye,
stereo hoparlör ve mikrofon gibi özelliklere sahip olan Mobilis, istendi¤i
takdirde dahili GPRS ve GPS üniteleriyle de donat›labiliyor. Cihaz›n fiyat› ise
sadece 15.000 rupee, yani 275 dolar civar›nda. ‹lgilenenler için firman›n
ayr›ca benzer ﬂekilde ekonomi ön planda tutularak üretilen uygun fiyatl›
masaüstü sistemleri de mevcut. Encore Software taraf›ndan proje
kapsam›nda üretilen di¤er modelleri de görmek ve proje hakk›nda daha
detayl› bilgi edinmek için http://www.ncoretech.com/mobilis adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Daha önce 275 dolara dizüstü bilgisayar görmüﬂ müydünüz?
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