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Böcekler Eve Yay›l›yor
Daha önce evimizde televizyonun arkas›ndan veya buzdolab›n›n alt›ndan
çok böcek ay›klam›ﬂ›zd›r, ama öyle görünüyor ki teknoloji bu ﬂekilde ilerlemeye devam ettikçe zaman zaman bu cihazlar›n içini de temizlemek zorunda
kalaca¤›z. Böcek, veya yayg›n bilinen ad›yla bug, bilgisayar donan›mlar›ndan
veya yaz›l›mlar›ndan kaynaklanan hatalar›n yol açt›¤› problemlere verilen genel bir isim. Virüs veya casustan fark›, herhangi bir art niyet taﬂ›maks›z›n üretim veya tasar›m aﬂamas›ndaki öngörülmeyen durumlara ba¤l› olarak ortaya
ç›kmas›. Evlerde kulland›¤›m›z elektronik cihazlardaki iﬂlemcilerin ve bunlar›
kontrol eden yaz›l›mlar›n say›s›n›n giderek artmas›yla bu cihazlar da yavaﬂ yavaﬂ bug tehdidiyle yüz yüze gelmeye baﬂlad›lar. Bunun bir örne¤i de geçti¤imiz aylarda yaﬂand›. Sony, üretti¤i 400.000 kadar televizyonu kontrolcüsünde yer alan yaz›l›mdan do¤an bir sorun nedeniyle güncelleme için servise ça¤r›ld›. Problem, televizyon toplam 1200 saat çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra ortaya ç›k›yor ve cihaz›n kapat›lamamas›na veya aç›lamamas›na neden oluyor. Olayla ilgili detayl› bilgiyi http://www.updatemytv.com adresinde bulabilirsiniz. Kullan›m s›ras›nda oluﬂabilecek her durumu test ortamlar›na yans›tmak mümkün
olmayaca¤› için, ileride buna benzer can s›k›c› durumlar› çamaﬂ›r makinesi veya buzdolab›nda da yaﬂamamam›z için bir neden yok.

Elektronik Postaya
Pul Geliyor
Geliyor ama hepsine de¤il. Ücretsiz e-posta hesab› da¤›tan popüler servislerden biri olan Yahoo ve Amerika’n›n en büyük ‹nternet servis sa¤lay›c›lar›ndan AOL, bir süredir sözü geçen elektronik postalar›n ücretlendirilmesi uygulamas›n›, iﬂ modellerini toplu mesaj gönderimine dayand›ran iﬂletmeler için devreye sokmaya haz›rlan›yorlar. Amaç, gönderilen her elektronik posta baﬂ›na 0,25 sent ile 1 sent aras› sembolik bir ücret uygulayarak,
spam ad› verilen ve mesaj kutular›nda kirlili¤e neden olan istem d›ﬂ› postalar›n ayr›lmas›na yard›mc› olmak. Yahoo ve AOL, bunu normal kullan›c›lar
için de¤il, toplu bilgilendirme ve reklam mesajlar› göndermek isteyenlerin,
spam filtrelerini geçmelerine izin vermek için uygulayacaklar. Yani paras›n›
bast›ranlar, bu iki servisten birinde e-posta hesab› olan ve “bu tarz mesajla-

RFID ile Kablosuz Makyaj
Bir tür kablosuz barkod sistemi olan RFID’nin (radio frequency identification-radyo frekansl› kimliklendirme) farkl› kullan›m alanlar› olabilece¤inden
daha önce bu sayfalarda bahsetmiﬂtim. Ancak o zamanlar RFID’nin
kad›nlar için otomatik makyaj malzemesi seçiminde de kullan›labilece¤ini duysam, kesinlikle
“hadi can›m!” derdim. Gelgelelim birileri bunu
çoktan yapm›ﬂ bile. Japonya’da bu amaç için
özel olarak geliﬂtirilen bir yaz›l›m, RFID teknolojisi yard›m›yla kad›nlar›n makyaj malzemelerini
denemelerine gerek kalmadan nas›l duraca¤›n›
göstermeyi amaçl›yor. Sistemin çal›ﬂma ﬂekli ﬂöyle: Ortada kamera ve ›ﬂ›kland›rma sistemleriyle
donat›lm›ﬂ ve makyaj aynas› süsü verilmiﬂ bir mo-

Ev elektronik cihazlar›ndaki kontrolcü ve yaz›l›mlar›n
gün geçtikçe ço¤almas›, bu cihazlar›, bilgisayarlarda
karﬂ›laﬂt›¤›m›za benzer sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya getirebiliyor.

r› almak istemiyorum” kutusunu iﬂaretlememiﬂ olan herkese, mesajlar›n› tak›lmadan ulaﬂt›rabilecekler. Peki bu ne anlama geliyor? Duruma Yahoo ve
AOL aç›s›ndan olaya bakt›¤›n›zda, yeni bir iﬂ modeli olarak ama az ama çok
bu iﬂten para kazanacaklar› kesin. E-postayla s›k s›k bilgilendirme mesajlar› gönderen profesyonel firmalar, örne¤in bankalar ve haber kurumlar›, gönderdi¤i mesajlar›n para karﬂ›l›¤› yerine ulaﬂt›¤›n› bilerek mesajlar›n›n spam
filtrelerine tak›lmad›¤›ndan emin olabilecekler. Gerçek spamc›lar bu iﬂe beﬂ
kuruﬂ vermeyecekleri için olas›l›kla onlar aç›s›ndan de¤iﬂen bir ﬂey olmayacak. K›sacas› sistem kendi içinde dönüp yine kendi sorununa çareler bulmaya çal›ﬂ›yor: E-posta spam› yaratt›, spam mesajlar filtrelerin ortaya ç›kmas›na neden oldu, spam artt›kça filtreler güçlendi, filtreler güçlendikçe kurunun yan›nda yaﬂ yanmaya baﬂlad› derken, olay sonunda bu noktaya kadar
geldi. Bakal›m bundan bir süre sonra son kullan›c› e-postalar› için pul paras› da gündeme gelecek mi? Haberin detay›n› http://news.yahoo.com/s/ap/20060206/ap_on_hi_te/e_mail_fee adresinde bulabilirsiniz.

nitör bulunuyor. Müﬂteri önce monitörün karﬂ›s›na oturup menüden kendisine uygun makyaj malzemesini seçiyor. Ard›ndan sistem seçilen malzemenin
RFID kodunu belirleyerek ürün veritaban›nda bir arama yap›yor ve ürünle ilgili gerekli bilgileri topluyor. Daha sonra bunu müﬂterinin görüntüsüne uygulayarak nas›l duraca¤› hakk›nda fikir sahibi olmas›n› sa¤l›yor. Seçiminizi yapt›¤›n›zda, dilerseniz yapt›¤›n›z seçime uygun di¤er makyaj malzemeleri konusunda tavsiye alabiliyor, birlikte nas›l duracaklar›n› an›nda görebiliyor ve sonucu ka¤›t üzerine basabiliyorsunuz. Bu iﬂ özellikle makyaj malzemesi konusunda karars›z kalan bayanlar›n ve onlara eﬂlik etmek zorunda kalan erkeklerin bir
hayli hoﬂuna gidecek gibi. NTT Communications Corp, Digital
Fashion Ltd ve Seijo Corp taraf›ndan ortaklaﬂa geliﬂtirilen ve bu
ay içinde denemeleri baﬂlayacak sistem hakk›nda daha fazla bilgi ve ba¤lant›ya http://ubiks.net/local/blog/jmt/archives3/004949.html adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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