monitorden

7/19/05

2:35 PM

Page 1

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

Çift Yönlü LCD
ﬁimdiye dek televizyon izlerken sizinle ayn› kanal› izlemek istemeyenleri
memnun etmenin tek yolu, eve ikinci bir televizyon almaktan geçiyordu. Ancak Sharp firmas›, yeni duyurdu¤u LCD görüntü teknolojisiyle bu sorunun çözümüne yönelik farkl› bir yöntem sunuyor: Çift yönlü görüntü. Bu yeni teknolojide LCD ekran, üzerindeki paralaks bariyer sayesinde sa¤a ve sola farkl›
özelliklerde ›ﬂ›k yans›tabiliyor. Böylece ekrana sa¤ taraftan bakanlar bir görüntüyü izlerken, sol taraftan bakanlar bambaﬂka bir görüntüyle karﬂ›laﬂ›yor.
Bu yeni teknolojinin kullan›m alanlar› elbette evde ayn› televizyondan iki farkl› kanal› izlemekle s›n›rl› de¤il. Sürücü taraf›ndan bak›ld›¤›nda yolculukla ilgili bilgiler görüntülenirken yolcu taraf›nda film izlenebilen araç görüntü sistemleri, bilgisayarda çal›ﬂan birinin iﬂini bölmeden ayn› ekranda oyun oynanabilmesine izin veren monitörler, sa¤dan ve soldan bak›ld›¤›nda farkl› içeriklere ulaﬂman›z› sa¤layan cep telefonlar› ilk akla gelen örnekler. Konuyla ilgili detayl› bilgiyi http://sharp-world.com/corporate/news/050714_2.html
adresinde bulabilirsiniz.

S›caklarda Bilgisayarlara
Dikkat
Yaz geldi, bu sene biraz geç de olsa ortal›¤› kavurmaya baﬂlad›. Yaz mevsimi, özellikle yüksek performansa yönelik bilgisayarlara ve uygulamalara
düﬂkün kullan›c›lar›n biraz daha dikkat etmesi gereken bir mevsim. Zira
hem masaüstü, hem de dizüstü bilgisayarlar ›s›nmaya ba¤l› risklere bu mevsimlerde daha aç›k oluyorlar. Peki bu risklerden korunmak için nelere dikkat etmek laz›m? Extremetech sitesi, bu sorunun çözümüne yönelik olarak
›s›nma e¤ilimli bileﬂenlerin neredeyse tamam›n› içinde taﬂ›yan bilgisayar kasalar›nda ideal hava ak›m› oluﬂturman›n püf noktalar›n›n derlendi¤i güzel
bir makaleye imza atm›ﬂ. Genel olarak her bilgisayar kullan›c›s›n›n dikkat etmesi gereken ﬂeylerden tutun da, merakl›s›n› keski ve tornavidayla u¤raﬂt›racak modifikasyonlara kadar geniﬂ bir kapsam› içine alan makaleye
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1835899,00.asp adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Bile¤ine Güvenen Beri Gelsin

Sharp’›n yeni LCD görüntü teknolojisi, ayn› ekrana iki farkl› yönden bakanlar için
iki farkl› görüntü sunuyor.

Gelelim dizüstü kullan›c›lar›na. Son y›llarda dizüstü bilgisayarlarda kullan›lan bileﬂenlerin performans›n› art›rabilmek kadar, güç harcamalar›n›
azaltmak da araﬂt›rmac›lar›n ilgilendi¤i bir konu. Böylece dizüstü bilgisayar›n iﬂlemci, ekran kart› ve anakart üzerinde yer alan yonga seti gibi belli
noktalar›nda oluﬂan ve sistem güvenli¤ini tehdit eden ›s›nma riskini azaltmak hedefleniyor. Ancak tüm bu geliﬂmelere ra¤men hala birçok dizüstü bilgisayar›n kullan›m s›ras›nda haddinden fazla ›s›n›yor olmas›, önemli bir sa¤l›k uyar›s› gerektiriyor: Dizüstü bilgisayarlar› çal›ﬂ›rken uzun süre kuca¤›n›z›n üzerinde tutmay›n. Bunun uyar›, 29 gönüllü erkek üzerinde yap›lan ve
özetini http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/deh616v1
adresinde bulabilece¤iniz bir araﬂt›rman›n sonuçlar›na dayan›yor. Araﬂt›rma
, kucakta dizüstü bilgisayar kullan›m›n›n testisleri içinde tutan yap› olan
skrotum’un s›cakl›¤›n›n belirgin ölçüde artmas›na neden oldu¤unu ortaya
koymuﬂ. Bu da testislerde üretilen sperm say›s›n›n azalmas›na neden oluyor,
yani erkek üreme sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkiliyor. Dizüstü bilgisayar sat›ﬂlar›n›n neredeyse masaüstü bilgisayar sat›ﬂlar›n› geride b›rakt›¤› günümüzde, özellikle s›cak havalarda bilgisayar baﬂ›nda vakit geçirirken bu tür gerçeklerin de fark›nda olarak önlemini alman›zda fayda var.

Bilgisayar oyunlar› teknolojik geliﬂmelerin ivmelenmesinde ﬂüphesiz en
önemli unsurlardan biri, tabii bunun tersi de geçerli. Oyun endüstrisi teknolojiyi her geçen gün biraz daha ilerlemeye zorlarken, geliﬂen teknoloji de
oyun deneyimini gerçe¤e taﬂ›ma yolunda ilerliyor. Bu alanda son dönemlerde rastlad›¤›m ve burada sözünü etmeye de¤er buldu¤um en ilginç oyuncak,
birçoklar› için y›llar›n hayalini gerçe¤e dönüﬂtüren bir sistem: Kick Ass KungFu. Hareketlerinizi sisteme aktaran kamera sistemleri, ring alan›n› temsil
eden özel tasarlanm›ﬂ bir fon ve dev perdeye yans›t›lm›ﬂ bir görüntü üzerinde oynanan oyundan oluﬂan bu sistem, yapaca¤›n›z tüm figürleri kendi görüntünüz eﬂli¤inde oyun içine dövüﬂ stili olarak yans›t›yor. Yani havaya sallad›¤›n›z tüm yumruk ve tekmeler, ekrandaki sanal karakterlere temiz bir sopa olarak geri dönüyor. Asl›nda bunun üstüne bir de rakip sizi pataklarken
gerçekten dayak yedi¤inizi hissettirebilseydi tam olacakt›. Sistem hakk›nda
geniﬂ bilgi ve kullan›m s›ras›nda çekilen videolar http://mlab.uiah.fi/animaatiokone/kungfu/en/ adresinde.

Kick Ass Kung-Fu, bilgisayar oyunlar›nda gerçekli¤in ulaﬂt›¤› noktalardan biri.

A¤ustos 2005 103 B‹L‹M ve TEKN‹K

