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Y›ld›z Tak›m›

Tepeden t›rna¤a
terfiye haz›r dizüstü
Dizüstü bilgisayarlar›n hayat›m›za getirdi¤i birçok kolayl›k var. Bu cihazlar hem bizimle istedi¤imiz yere gelebiliyorlar, hem çal›flma masas›nda çok daha az yer kapl›yorlar, hem de masaüstü bilgisayarlara oranla çok daha az güç harc›yorlar. Ancak dizüstü bilgisayarlar
bugüne kadar terfi konusunda masaüstü bilgisayarlar›n daima gerisinde kald›lar. Örne¤in, sisteme daha iyi bir ekran kart› ya da daha
yüksek çözünürlüklü bir ekran takmak istedi¤inizde, bunu ancak dizüstü bilgisayar›n›z› sat›p yenisini alarak yapabiliyordunuz.
Neyse ki, dizüstü bilgisayarlar›n bu yönü de art›k sorun olmaktan ç›k›yor. Asus’un önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye haz›rland›¤›
C90 modeli dizüstü bilgisayar›nda her parça kolayca terfi ettirilebilir
olacak. Yani ana ifllemciden likit kristal ekrana, optik sürücüden grafik kart›na kadar diledi¤iniz her parçay› sadece birkaç dakika içinde
daha güncel olan›yla de¤ifltirebileceksiniz. Bu yenilik, dizüstü bilgiYak›nda dizüstü
bilgisayarlar›m›z› da
kolayca terfi
ettirebilece¤iz.

sayarlar›n kullan›m ömrünü de uzatacak gibi görünüyor n

Sinema seyircisinden
oyun çubu¤u yapt›lar

basit bir mant›¤a sahip. Tu¤lalar› k›rd›kça sitenin yapt›¤› ifle uygun olarak
kafan›za günün haber bafll›klar› düflüyor. Böylece hem oyun oynam›fl,
hem de gündemi takip etmifl oluyorsunuz.
MSNBC flu aralar sitenin tan›t›m› için bu oyunu sinemalarda oynat›yor,
hem de bizzat sinema seyircilerine. Peki nas›l? Öncelikle sineman›n tepesine hareket alg›lay›c› bir kamera koyuluyor. Oyunda topun yere düflmemesi için kulland›¤›n›z, sa¤a ve sola hareket eden bir sopa var. Seyirciler
kollar›n› kald›r›p sa¤a do¤ru e¤ilirlerse sopa sa¤a gidiyor, sola e¤ilirlerse
sola gidiyor. Böylece bütün seyirciler tek vücut olup, sinema perdesine

Topu gönder, haberi al konulu bu oyunu
flu aralar ABD’deki baz› sinema seyircileri de
oynayabiliyor.

Sinema, ça¤dafl yaflam›n önde gelen e¤lence araçlar›ndan biri. Video oyunlar› da öyle.
Peki sinema ve video oyunu bir araya gelirse ne olur? MSNBC haber sitesi, yeni haz›rlad›¤› oyunun tan›t›m› için seçti¤i yolda bu
sorunun da cevab›n› ar›yor. NewsBreaker
adl› bu oyun topu gönder, tu¤lalar› k›r tarz›

yans›t›lm›fl olan oyunda topu yere düflürmemeye çal›fl›yorlar.
Asl›nda oldukça ilginç ve yarat›c› bir fikir. Hatta bu fikrin ucu, ileride
konu ak›fl› seyirciler taraf›ndan de¤ifltirilebilen etkileflimli filmlerin sinemalarda gösterilmesine kadar gidebilir. Oyunu ‹nternet’ten oynamak
için http://www.newsbreakergame.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Oyunu oynayanlar›n sinemadaki hallerini görmek isterseniz,
http://tinyurl.com/yosem3 adresindeki videoyu seyredebilirsiniz n
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