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IBM PC Bir Çeyre¤i Devirdi
Bir zamanlar kasas›n›n görünümüne bakarak ekmek kutusu diye ça¤›rd›¤›m›z› hat›rlad›¤›m, günümüzdeyse hemen herkesin art›k bir ﬂekilde iﬂini bilgisayarla yürütüyor olmas›ndan dolay› gerçekten bir anlamda ekmek kutusu
haline dönüﬂen PC’ler, geçti¤imiz ay 25 yaﬂ›na bast›. Bugün kulland›¤›m›z
PC’leri atas› olan ve izini takip eden tüm sistemlere isim babal›¤› yapan ilk
IBM PC, günümüzün al›ﬂ›lageldik PC form faktörünü ortaya koyan ilk tasar›m
olarak 1981 y›l›nda piyasaya sürülmüﬂtü. Bu bilgisayar ayn› zamanda IBM taraf›ndan üretilen bilgisayarlar aras›nda milyonlarca dolara mal olmayan ve çal›ﬂt›rmak için özel ortam havaland›rmas› gerektirmeyen ilk modeldi.
Asl›na bakarsan›z IBM PC’lerin ilk örnekleri, özellikle 80’li y›llarda Amiga, Atari ST, MSX-2 gibi dönemin efsane bilgisayarlar›n›n multimedya yetenekleriyle boy ölçüﬂebilecek durumda de¤ildi ve eﬂde¤er konfigürasyonlar› k›yaslad›¤›n›zda oldukça da pahal›ya geliyordu. Ancak IBM PC, her ﬂeye ra¤men güncellenebilir modüler yap›s› ve sundu¤u standart bütünlü¤üyle hepsinin üzerine basa basa hakim platform olmay› baﬂard›. Günümüzde art›k 80’lerin yaz›l›m ve donan›m olarak ortak bir uyum tutturamam›ﬂ, fakat her biri
farkl› yetenekleriyle öne ç›kan ve fanatikleri olan, rengarenk, çeﬂit çeﬂit kiﬂisel bilgisayarlar›ndan eser yok. Bunun yerine farkl› konfigürasyonlar, çeﬂit çeﬂit kasa tasar›mlar› ve hem iﬂletim sistemi, hem de bu iﬂletim sistemleri üzerinde çal›ﬂan yaz›l›mlar aç›s›ndan küresel bir uyumluluk söz konusu. Peki böylesi daha m› iyi oldu? Uyumluluk ve bilgisayar kullan›m›n›n basitleﬂtirilmesi
ad›na ayn› dili konuﬂabilmek aç›s›ndan cevab›m evet. Ama yine de vaktinde
80’lerdeki geliﬂmeleri yak›ndan takip etme ﬂans›n› yakalam›ﬂ biri olarak,
2,74 gigabyte büyüklü¤üne ulaﬂm›ﬂ Windows klasörüme bakt›kça, harika ﬂey-

Dell’i Olan Beri Gelsin

Japonya’da bir konferans s›ras›nda alevler içinde kalan Dell dizüstü bilgisayar,
firman›n baﬂ›na bir hayli dert oldu.

Her ﬂey, Haziran ay›nda Japonya’da gerçekleﬂtirilen bir konferans s›ras›nda Dell marka bir dizüstü bilgisayar›n birden alev almas›yla baﬂlad›. Inquirer
sitesinin foto¤raflar›yla birlikte verdi¤i bu olayda (http://www.theinqui-

25 y›l önce üretilen ilk IBM PC’nin tasar›m özellikleri, aradan geçen onca zamana ra¤men günümüze kadar de¤iﬂmeden gelmeyi baﬂard›.

ler baﬂarmak için 64 kilobyte veya yar›m megabyte belle¤in yeterli oldu¤u
günleri iç çekerek an›msam›yor de¤ilim.
Yeniden konumuza dönecek olursak, IBM PC’nin A¤ustos’ta 25. yaﬂ›n›
kutlamas› ﬂerefine IBM taraf›ndan ‹nternet’te oldukça güzel bir sanal sergi
aç›lm›ﬂ. http://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_PH01.html
adresinden ulaﬂabilece¤iniz bu sergide IBM PC’lerin geçmiﬂini ö¤renebilir, ilk
üretilen cihaz›n konfigürasyonu hakk›nda bilgi alabilir, ilk bas›n duyurusuna
ulaﬂabilir ve ilk 10 y›ll›k zaman dilimi içindeki geliﬂimi takip edebilirsiniz.

rer.net/default.aspx?article=32550) baﬂlang›çta kimse neler oldu¤unu pek
anlayamad›. Acaba gerçekten bir sorun mu vard›, yaﬂanan münferit bir olay
m›yd›, sorun pilden mi kaynaklan›yordu derken, Temmuz ay›nda bir Dell dizüstü bilgisayar›n daha benzer ﬂekilde kendini imha etti¤i haberi etrafta dolaﬂmaya baﬂlad› (http://www.engadget.com/2006/07/28/another-dell-laptop-ignites/). Sonunda da olan oldu ve Dell, satt›¤› baz› dizüstü bilgisayarlarda bulunan Sony marka pillerin yang›n tehlikesi oluﬂturabilece¤ini aç›klayarak tarihinin en büyük geri ça¤›rma program›n› baﬂlatt›. Bir Dell dizüstü bilgisayar sahibiyseniz, aﬂa¤›daki bilgiler sizi de yak›ndan ilgilendiriyor olabilir.
Öncelikle elinizdeki pilin sorunlu olup olmad›¤›n› anlayarak iﬂe baﬂlaman›z gerekiyor. Dell Latitude D410, D500, D505, D510, D520, D600, D610,
D620, D800, D810; Inspiron 6000, 8500, 8600, 9100, 9200, 9300,
500m, 510m, 600m, 6400, E1505, 700m, 710m, 9400, E1705; Dell Precision M20, M60, M70 ve M90 mobil iﬂ istasyonlar› ile XPS, XPS Gen2, XPS
M170 ve XPS M1710 modellerinden birini kullan›yorsan›z ve pilin üzerinde
“Made in China” ya da “Cell Made in Japan, Assembled in China” ibarelerinden biri varsa, pile yap›ﬂt›r›lm›ﬂ beyaz etikette yer alan seri numaras›n› not
al›n. Daha sonra http://www.dellbatteryprogram.com adresine girerek pilin
seri numaras›n›n sorunlu piller aras›nda olup olmad›¤›n› kontrol edin. E¤er
elinizdeki pilin sorunlu oldu¤unu anlarsan›z, hemen dizüstü bilgisayar›n›z›n
pilini ç›kar›n. Dizüstü bilgisayar›n›z› pil tak›l› olmasa bile adaptöre ba¤l› olarak çal›ﬂt›rmaya devam edebilirsiniz. Daha sonra Türkiye’yi de kapsayan Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika bölgesi için ücretsiz +800 3033 4044 telefon numaras›n› Pazartesi’den Cuma’ya, sabah saat 8 ile akﬂam saat 5 aras›nda arayarak bilgi verin. Türkiye için geri ça¤›rmayla ilgili olarak
http://www.dell.com.tr adresinde yer alan servis telefon numaralar›ndan bilgi alman›z da mümkün.
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