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Y›ld›z Tak›m›

ctrl+
+alt+
+del
Tasar›mlar Art›k Havada
Kalm›yor

maddeyle dolu havuza yönlendirilen lazer ›ﬂ›nlar›, bilgisayardan al›nan üç boyutlu tasar›m verisi kullan›l›p
her seferinde belli noktalara odaklanarak eﬂyay› oluﬂturan incecik bir dilimini sertleﬂtiriyor. Böylece sertleﬂen katmanlar›n üst üste binmesiyle, havaya çizilerek
tasarlanm›ﬂ olan eﬂya ortaya ç›k›yor. Konuyla ilgili bilgiyi http://www.frontdesign.se/sketchfurniture adresinde bulabilirsiniz. Sürecin ad›m ad›m nas›l iﬂledi¤ine
dair ilginç video ise http://tinyurl.com/y4arqw adresinde yer al›yor.

Ay›n Sorusu

Kimbilir kaç›m›z bu güne dek parma¤›m›zla havaya yazd›¤›m›z yaz›lar›n, çizdi¤imiz ﬂekillerin bir
gün gerçekten görünebilece¤ini hayal etmiﬂizdir?
Görünmez eskizler olarak ﬂekillendirdikleri eﬂyalar›n ayn›s›n› bilgisayar yard›m›yla hayata geçirebilmeyi amaçlayan dört tasar›mc›dan oluﬂan bir ekip, bunun için
parmaklar›yla havada yapt›klar› hareketleri kay›t alt›na
alan bir bilgisayar sisteminden faydalanm›ﬂ. Böylece
havadaki eskizler üç boyutlu tasar›mlara dönüﬂtürülerek bilgisayardaki uygulamaya aktar›lm›ﬂ. Tasar›mlar›n
üretim süreci de oldukça ilginç: Özel bir s›v› plastik

Ay›n Biliﬂim Terimleri
MP3: Günümüzde müzik denildi¤inde akla gelen ilk terimlerden olan MP3, dünyan›n en yayg›n ses s›k›ﬂt›rma biçimidir. MP3 s›k›ﬂt›rma biçimi, sesin yap›s› analiz edilerek
insan kula¤›n›n duyamayaca¤› unsurlar›n ayr›ﬂt›r›lmas›
prensibiyle çal›ﬂ›r. Örne¤in, insan kula¤›n›n duyma
frekans› d›ﬂ›nda kalan sesler ç›kart›l›r, üst üste binmiﬂ seslerden bask›n olmayanlar ay›klan›r.
Böylece s›k›ﬂt›rma analizi s›ras›nda sesi
oluﬂturan detaylardan sadece net olarak duyulabilen k›s›mlar kal›r ve ses
verisi küçülür. MP3’ün s›k›ﬂt›rma
oran› yaklaﬂ›k 16’da 1’dir.
Yani örne¤in, herhangi
bir iﬂlemden geçmemiﬂ 16 MB’l›k bir
müzik dosyas›n› rahats›z olmadan dinleyebilece¤iniz
kalitede bir MP3
dosyas›na çevirerek, boyutunu sadece
1 MB’a indirebilirsiniz.

Neden benim bilgisayar›m arkadaﬂ›m›n ayn› h›zdaki
iﬂlemciye sahip bilgisayar›ndan daha yavaﬂ çal›ﬂ›yor?
‹ﬂlemcileri ayn› olunca bilgisayarlar›n ayn› ölçüde performans göstermesi gerekmez mi?
Mert Sezgin, ‹stanbul

Hay›r, çünkü bilgisayar›n genel performans› sadece iﬂlemcinin h›z›yla ilgili de¤ildir. Bilgisayar› oluﬂturan çok say›da
bileﬂen vard›r ve bunlar›n her biri bilgisayar sisteminin genel iﬂleyiﬂinde kendilerine özgü görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu s›rada iﬂlemciden ba¤›ms›z olarak performansa etki eden birtak›m avantajlar ve dezavantajlar
gündeme gelir. Örne¤in, sistemdeki yetersiz bellek miktar›, bilgisayarlardaki en h›zl› veri depolama alan› olan belleklerde tutulabilecek kullan›ma haz›r veri miktar›n› azaltarak sabit disk eriﬂimini art›rabilir ve performans› düﬂürebilir.
Ayn› ﬂekilde yavaﬂ bir sabit disk, dosya ve programlar›n
yüklenme sürelerinde gecikmeye neden olabilir.
Özetle iﬂlemcinin bilgisayar›n genel performans› üzerinde
belirleyici oldu¤u do¤rudur, ancak genel sistem performans› tek baﬂ›na iﬂlemci h›z›yla k›yaslanamaz.
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