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Süper inceli¤e, süper tasar›m
Geçti¤imiz ay bu köﬂede biri cebe giren, di¤eri cep yakan iki yeni dizüstü
bilgisayar modelinden bahsetmiﬂtim. Lakin yaz› yay›nland›ktan sonra elime
LG’nin Red Dot Tasar›m Kavram Ödülünü kazanan yeni “e-book” dizüstü
bilgisayar›na dair bir haber geçti ki, bu ay da bundan bahsetmesem olmaz.
Cihaz, dizüstü bilgisayarlar›n da t›pk› cep telefonlar› gibi fonksiyondan öte bir
aksesuar olarak alg›lanmaya baﬂlad›klar›n›n canl› bir kan›t› gibi duruyor.
LG’nin yeni dizüstü bilgisayar›, gücünü al›ﬂt›¤›m›z lityum iyon piller yerine
do¤algaz, metil alkol ve di¤er s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ yak›t hücrelerinden al›yor.
Resimdeki tasar›m›n ortas›nda yer alan mavi renkli s›v› da bizzat cihaz›n güç
kayna¤›n› simgeliyor. Cihaz›n klavyesi bildi¤imiz anlamda bir klavye de¤il;
firman›n Chocolate modeli cep telefonlar›nda kulland›¤› türden OLED ekran
ayd›nlatmas›yla yans›t›lm›ﬂ bir görüntüden ibaret. Cihaz hakk›nda daha
detayl› bilgi almak ve elde nas›l duraca¤›na dair fikir edinmek için
http://tinyurl.com/yne8ll adresini ziyaret edebilirsiniz.

LG’nin yeni bir tasar›m anlay›ﬂ›yla geliﬂtirdi¤i yeni çevre dostu dizüstü bilgisayar›, gerçekten de çok ﬂ›k
görünüyor.

Fikir sizden, ödül Turkcell’den
Mobil iletiﬂimin giderek önem kazand›¤› ve cep telefonlar›n›n elden düﬂmek bilmedi¤i günümüzde, mobil iletiﬂim sistemlerini daha verimli ve e¤lenceli hale
getirebilecek fikirlerim var diyorsan›z iﬂte size f›rsat. Turkcell, Türkiye’deki teknoloji tutkunu gençlerin yarat›c› çal›ﬂmalar›na destek olarak, geliﬂimi ve
yenilikçili¤i özendirmek amac›yla Turkcell MobilGelecek adl› bir teknoloji yar›ﬂmas› düzenledi¤ini duyurdu. Türkiye’deki gizli kalm›ﬂ yarat›c› beyinlerin ve aç›¤a
vurulmam›ﬂ fikirlerin ortaya ç›kar›lmas›n› amaçlayan Turkcell MobilGelecek Yar›ﬂmas›nda, kazanan fikirlere beﬂ ayr› dalda toplam 150 bin YTL ödül da¤›t›lacak.
Önerilen çözüm ve hizmetin sa¤layaca¤› “Bireysel yarar”, “Kurumsal yarar” ve “Toplumsal yarar”a göre üç ana dala ayr›lan yar›ﬂmada, “‹ﬂ modeli” ve
“Akademik” olarak ayr›lan iki de özel dal yer al›yor. Öncelikli olarak gençlerin kat›l›m›n› hedefleyen yar›ﬂmaya bireysel olarak baﬂvurabilece¤iniz gibi, bir
çal›ﬂma grubu oluﬂturarak veya çal›ﬂt›¤›n›z firma ad›na baﬂvurmak da mümkün. Çal›ﬂmalar, Türk biliﬂim camias›n›n tan›nm›ﬂ isimlerinden oluﬂan deneyimli ve
kalabal›k bir jüri heyeti taraf›ndan de¤erlendirilecek. Yar›ﬂman›n sonucunda her dalda birincili¤e lay›k görülenler 30 bin YTL tutar›ndaki ödülün sahibi olacak.
Türkiye’deki fikir potansiyelinin ortaya ç›kar›larak de¤erlendirilmesine yönelik önemli bir çaba olarak gördü¤üm yar›ﬂma için son baﬂvuru tarihi 25 May›s
2007. Yar›ﬂmaya kat›l›m koﬂullar› ve merak etti¤iniz di¤er tüm bilgilere http://mobilgelecek.turkcell.com.tr adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Kumandam›n telleri,
k›rd› döktü her yeri
ﬁimdiye dek elektronik dünyas›nda hatal› üretim yüzünden bir çok ürün ve malzemenin geri ça¤r›ld›¤›n› duymuﬂsunuzdur. Peki, hiç basit bir bilek band›n›n geri ça¤r›ld›¤›n› duydunuz mu? Sonunda bu da oldu ve Nintendo, yaklaﬂ›k 1 ay
önce piyasaya sürdü¤ü Wii oyun konsolunun kontrolcüsüne ba¤lanan 3.2 milyon adet bilek band›n› ‹nternet sitesi üzerindeki talep formu arac›l›¤›yla de¤iﬂtirmeye baﬂlad›.
ﬁimdi hakl› olarak bu da ne diyeceksiniz, hemen aç›klayal›m. Nintendo’nun son icad› olan Wii oyun konsolu, di¤er oyun konsollar›ndan farkl› bir
oynan›ﬂ ﬂekline sahip. Bu konsolda elinizdeki kumandayla gerçek hayatta
yapt›¤›n›z hareketlerle oyuna do¤rudan müdahale ediyor ve sanal karakterinizi yönetiyorsunuz. Yani elinizde tuttu¤unuz harekete duyarl› kablosuz kumanday› oynad›¤›n›z oyuna ba¤l› olarak bazen tenis raketi gibi sallaman›z, bazen golf sopas› veya k›l›ç kullan›r gibi savurman›z, bazen de direksiyon gibi
tutup döndürmeniz gerekiyor.
‹yi güzel, ama bu durum k›sa zamanda ufak bir sorun ortaya ç›kard›: Oyunun heyecan›na kap›l›p kendini kaybedenler, kumanday› ellerinde tutamayarak sa¤a sola f›rlatmaya baﬂlad›lar. Sonuçta evdeki cam› çerçeveyi indirenlerden kumanday› arkadaﬂ›n›n kafas›na ekleyenlere, hatta bilmem kaç bin dolarl›k dev düz ekran televizyonunu bu yolla mevta edenlere kadar bir dolu haber ve ﬂikayet ‹nternet sitelerinde dolanmaya baﬂlad›.

Nintendo Wii’nin oynarken insan› heyecanland›rd›¤› bir
gerçek, ama fazla da kapt›rmamak gerekiyormuﬂ.

Bunun üzerine anlaﬂ›ld› ki, kumanday› savururken elde tutmak için tasarlanan bileklik asl›nda olmas› gerekti¤i kadar sa¤lam de¤il. Bunun üzerine Nintendo, yaklaﬂ›k 3.2 milyon Wii konsoluyla birlikte da¤›t›lan eski tip
bileklikleri de¤iﬂtirmeye karar verdi. Böylece konsolun getirdi¤i teknolojik
yeniliklerin yan›nda, farkl› alanda bir di¤er ilke imza atm›ﬂ oldu. Konuyla
ilgili bilgi ve de¤iﬂtirme formunun yer ald›¤› ‹nternet sayfas›na
http://www.nintendo.com/consumer/strapreplace.jsp adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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