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Baﬂtan Aya¤a Terfiye
Haz›rlan›n
Giyilebilir bilgisayar kavram› henüz fonksiyonel
bir ürün ortaya koyacak kadar olgunlaﬂmad›. Ancak bilgisayar sistemleri gündelik giyim malzemeleri üzerinde giderek daha fazla hakimiyet kazan›yorlar. Bast›¤›n›z zemine göre tepki veren ayakkab›lar, iPod ile birlikte kullan›lmak için özel olarak tasarlanm›ﬂ montlar, cep telefonuna cevap verebilen kravatlar
ve benzeri teknolojik giyim eﬂyalar›, ﬂimdilik seyrek de olsa etrafta bulunabilir ﬂeyler. Gel gelelim, bu durum klasik bilgisayar sistemlerinde al›ﬂ›k oldu¤umuz bir kavram› gündeme getiriyor: Terfi. T›pk› birkaç
y›lda bir zamana yenik düﬂen bilgisayar sistemlerini terfi ettirerek güncelleme ihtiyac› hissetti¤imiz gibi, teknolojik giyim eﬂyalar›n›n yenilerini sat›n almak için art›k tek geçerli sebebimiz eskime veya modan›n geçmesi gibi kayg›lar olmayacak. Bu günlerde bu e¤ilimin en bariz örne¤ine Adidas’›n Adidas_1 modeli ayakkab›lar›nda rastlamak mümkün. Adidas’›n 2004 y›l› sonlar›nda piyasaya sürdü¤ü bu özel ayakkab›, üzerindeki alg›lay›c›, mikroiﬂlemci
ve motor düzene¤i sayesinde taban yast›klamas›n› bas›lan yüzeyin özelli¤i,
sporcunun a¤›rl›¤› ve h›z›na ba¤l› olarak aktif biçimde de¤iﬂtirebilme özelli¤ine sahipti. Geçen yaklaﬂ›k bir y›l›n ard›ndan, bu kez ayakkab›n›n Adidas_1

Gelece¤in PC’sine Farkl›
Bak›ﬂ
Günümüz PC’leri, 25 y›la yak›n bir süredir devam eden geliﬂimlerine ra¤men görünüﬂleri ve yap›sal özellikleriyle halen ilk ç›kan örneklere benziyorlar. Tayvanl› bilgisayar üreticilerinden ASUS ise, gelece¤e dair bilgisayar anlay›ﬂ›n› oldukça de¤iﬂik bir biçimde ﬂekillendirmeyi hayal ediyor. ASUS’un
fikri, bilgisayar› oluﬂturan tüm bileﬂenlerin ayn› zamanda güç ünitesi olarak
da görev yapabilen bir platform üzerine yan yana dizilecek parçalardan oluﬂmas›n› temel al›yor. Sistemi oluﬂturan her bir parça farkl› bir iﬂ için özelleﬂ-

Intelligence Level 1.1 ad›yla yeni bir sürümünün
ç›kt›¤› haberi geldi. Yeni sürümün getirdi¤i yenilikler aras›nda taban yast›klama aral›¤›nda artma, motor tepki süresinde azalma ve en
önemlisi de alg›lay›c› taraf›ndan toplanan bilgileri iﬂleyen yaz›l›mdaki algoritman›n güncellenmesi oldu¤u söyleniyor. Özetle bilgisayar sistemleriyle desteklenen her ürün,
kendi alan›nda biriktirdi¤i tecrübeleri
daha iyi yans›tmak ve yeni fonksiyonlara kavuﬂmak için öyle veya böyle
güncellemeye ihtiyaç duyacak gibi görünüyor. Bu da belki bir
gün baz›lar›m›z için sat›n alaca¤›m›z ﬂeyin renginden ve
modelinden daha önemli
hale gelecek. Adidas’›n bu
ilginç ayakkab›s› hakk›nda
daha fazla bilgi edinmek ve
nas›l çal›ﬂt›¤›n› görmek için
Bilgisayar sistemleriyle
desteklenen giyim ürünleri terfi
http://www.adidas.com/campaigns/adimodas›na ayak uydurmaya baﬂlad›lar bile.
das_1/content/adidas_1.asp adresini ziyaret
edebilirsiniz.

miﬂ olacak ve parçalar aralar›ndaki iletiﬂim kablosuz
olarak gerçekleﬂtirilecek.
Sistem güncellemesi söz konusu oldu¤unda, yerleﬂtirece¤iniz yeni parçalar sisteme varl›¤›n› bildirip fonksiyonlar›n› tan›tarak hemen çal›ﬂmaya
baﬂlayabilecekler. Detaylar› http://www.reghardware.co.uk/2006/02/23/asus_concept_shelf_pc adresinde bulabilirsiniz.

Giyilebilir Enerji
Deposu
Günümüzün teknolojik geliﬂiminde en önemli
konu baﬂl›klar›ndan birini taﬂ›nabilirlik oluﬂturuyor.
Taﬂ›nabilir müzik çalar, taﬂ›nabilir çok fonksiyonlu
cihazlar, taﬂ›nabilir bilgisayar, taﬂ›nabilir oyun konsollar›... ‹yi güzel ama tüm bunlar›n piliyle ﬂarj›yla
kim u¤raﬂacak derseniz, yerden gö¤e kadar hakk›n›z var. ‹ﬂte resimdeki ceket de bu soruna çözüm
getirmek için düﬂünülmüﬂ güzel fikirlerden biri. Ceketin üzerindeki güneﬂ enerjisi hücreleri, siz etrafta gezindikçe yan›n›zda bulunan envai çeﬂit elektronik cihaz›n ﬂarj iﬂini üstleniyor. Dizüstü bilgisayar›n›zdan müzik çalar›n›za kadar yan›n›zda taﬂ›yaca¤›n›z

Güneﬂ enerjisini depolayabilen bu ceket sayesinde taﬂ›nabilir cihazlar›n güç ihtiyac› sorun olmaktan ç›kacak.

Modüler PC’de sisteme farkl› amaçlara yönelik parçalar›n eklenmesi,
rafa yeni bir kutu yerleﬂtirmek kadar basit olacak.

tüm cihazlar› ﬂarj edebilen ceket, boﬂta kald›¤› zaman da toplad›¤› enerjiyi ihtiyaç halinde kullan›lmak
üzere dahili bataryalar›nda depol›yor. Ürünün en güzel taraf› gerçekten iﬂe yarayabilece¤i aç›k havalar
için tasarlanm›ﬂ olmas›, zira daha önce güneﬂ enerjisi depolayan k›ﬂl›k mont gibi ürünlere rastlam›ﬂt›k.
Bu arada yeri gelmiﬂken güneﬂ enerjisi konusunda
ilginç bir not daha düﬂelim: MSI firmas›, CeBIT fuar›nda kapa¤› güneﬂ enerjisi hücreleriyle dolu bir dizüstü bilgisayar prototipi sergilemiﬂ. Lakin bu üründe güneﬂ enerjisi pilin yerini tutam›yor, sadece ortalama çal›ﬂma süresini 20 dakika kadar uzatabiliyor.
Ürünle
ilgili
habere
http://www.tgdaily.com/2006/03/14/msi_solar_notebook adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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