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Portakal suyu enerji verir
Portakal suyu enerji verir vermeye de, acaba yan›n›zda taﬂ›d›¤›n›z elektronik cihazlara
da enerji verir mi? Geçti¤imiz ay Berlin’deki IFA Tüketici Elektroni¤i Fuar›’n› gezerken
NoPoPo firmas›n›n ilginç bir ürününe rastlad›m. Foto¤rafta gördü¤ünüz ﬂey, klasik
bir kalem pil. Peki görevli ne yap›yor? Pile
arkas›ndan damlal›kla portakal suyu dolduruyor. Böyle yapt›¤›n›zda pil, kulland›¤›n›z
cihaza ba¤l› olarak 8 saate kadar çal›ﬂabileEgzersiz oyunla birleﬂince yapmas› da keyifli oluyor.

cek ölçüde enerji depoluyormuﬂ. Peki pil
yine biterse? Al›yorsunuz damlal›¤›n›, su,

Hem oyun oyna hem formunu koru!
Bundan birkaç y›l öncesine kadar bilgisayarla oyun oynamak
dendi¤inde, elde kumanda ekran karﬂ›s›na geçmiﬂ saatlerce oturan kiﬂiler hayal ediyorduk. Bu yüzden çok oyun oynayanlar,
arada kalk›p biraz dolaﬂmalar› konusunda ikide bir s›k› s›k›ya tembihlenirdi. Gerçekten de bilgisayarda oyun oynama iﬂi abart›ld›¤›nda sürekli oturmaktan dolay› tembelli¤e ve kilo sorunlar›na
yol açabiliyor. Oysa son zamanlarda piyasaya ç›kan baz› yeni
oyunlar, insan› yerinden kalk›p ciddi ciddi hareket etmeye zorluyor. Mesela Nintendo Wii’deki spor oyunlar›n›n, insan› kaﬂ›ndan

kola, portakal suyu gibi elinizin alt›nda o
an ak›ﬂkan ne varsa pile dolduruyorsunuz
ve yeniden güçlü bir piliniz oluyor. Bu yeniden doldurma iﬂlemini de yaklaﬂ›k 10 kez
tekrarlayabiliyorsunuz. Üreticileri pilde kulland›klar› maddelerin çevreye ve insan sa¤l›¤›na normal bir pilden daha fazla zarar›
olmad›¤›n› söylüyorlar. Ürün ﬂimdilik sadece Japonya’da sat›ﬂta; buralara gelmesini
heyecanla bekliyoruz n

ter damlayana kadar hareket etmeye zorlad›¤›n› bizzat kendimden biliyorum. ‹nternet’te bu yöntemle zay›flad›¤›n› iddia edenlerin say›s› da az de¤il.
‹ﬂte ﬂimdi de ‹ngiltere’deki bir okul, normalde klasik sporlarla u¤raﬂmay› pek sevmeyen gençleri spora özendirmek için spor salonunu elektronik dans platformlar›yla donatm›ﬂ. Dans platformunun üzerinde harekete duyarl›, dört yönü gösteren oklar var.
Oyunda bir yandan müzik çalarken, bir yandan da ekranda aya¤›n›z› hangi okun üzerine koyman›z gerekti¤ini söyleyen simgeler ç›k›yor. Siz de buna uyum sa¤lamak için bir o tarafa bir bu tarafa s›çray›p duruyorsunuz. Salonda bu yöntem uyguland›¤›ndan beri hem kat›l›mc›lar›n, hem de s›n›fa düzenli devam edenlerin say›s› belirgin ölçüde artm›ﬂ. Zira iﬂ oyuna döküldü¤ünde insanlar bunu zorla de¤il, e¤lenmek için yapt›klar›n› düﬂünüyorlar.
Ama ﬂu sanal gerçeklik iﬂi bir otursa, oynarken hareket etmenin
ne oldu¤unu as›l o zaman anlayaca¤›z n
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