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Y›ld›z Tak›m›

ctrl+
+alt+
+del
Oyuna Gücünüz
Yetiyor mu Bakal›m?
PC’lerde oyun oynamak oldukça keyifli.
Buglabs’›n bu yeni ayg›t›n›n hangi özelliklere sahip
olaca¤›n›, t›pk› Lego gibi
söküp takarak kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Ancak oyunlardaki gerçeklik hissi o kadar
h›zl› geliﬂiyor ki, bilgisayar›n›z ne kadar
güçlü olursa olsun k›sa bir süre sonra yeni
ç›kan oyunlar›n donan›m isteklerini karﬂ›layamaz duruma geliyor. Peki ald›¤›n›z bir
oyunu, bilgisayar›n›zda keyifle oynay›p oynayamayaca¤›n›zdan nas›l emin olacaks›-

Bugün Taﬂ›nabilir Ayg›t›mla
Ne Yapsam?
Son zamanlarda ister cep telefonu ister kiﬂisel medya oynat›c› olsun, firmalar ürettikleri taﬂ›nabilir ayg›tlara ne bulurlarsa t›k›ﬂt›rmaktan geri durmuyorlar. Bu ayg›tlar›n bir ço¤u hem müzik çal›yor, hem video oynat›yor, hem resim çekiyor, hem ‹nternet’e
ba¤lan›yor. Peki diyelim ki, bunlardan baz›lar›na ihtiyac›n›z olmad›¤›n› düﬂünüyorsunuz, ya da ayg›t›n›zda olmayan bir özelli¤i
sonradan eklemek istiyorsunuz. Bu durumda ne yapacaks›n›z?
Ya kulland›¤›n›z özelliklerin hat›r›na kullanmad›¤›n›z özelliklere de
para vereceksiniz ya da ayg›t›n›z› elden ç›kar›p yenisini alacaks›n›z.

n›z? Çözüm http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest ‹nternet sitesinde. Bu site bilgisayar›n›zdaki donan›mlar› terfi ettiremiyor, ama seçti¤iniz oyunu bilgisayar›n›zda keyifle oynay›p oynayamayaca¤›n› söyleyebiliyor. Bunun için listeden
oynamak istedi¤iniz oyunu seçip, “Can you run it?” (çal›ﬂt›rabilir misin?) etiketli dü¤meye basman›z yeterli. Bu iﬂlemin sonras›nda ‹nternet taray›c›n›z üzerinden küçük bir
Java yaz›l›m›n› çal›ﬂt›ran site, bilgisayar›n›z›n
donan›m profilini analiz ederek seçti¤iniz

‹ﬂte Buglabs firmas›, ortaya koydu¤u yeni nesil taﬂ›nabilir ayg›tla
bu soruna gayet mant›kl› bir çözüm getirmiﬂ. Buglabs’›n çözümü
ﬂu: Önce ayg›t›n temel ünitesinden bir tane sat›n alarak iﬂe baﬂl›yorsunuz. Bu temel ünite, üzerinde Linux ile çal›ﬂan bir bilgisayar
ve ba¤lant› yollar› içeriyor. Daha sonra kullan›m amac›n›za uygun ek üniteler sat›n alarak taban ünitesine ba¤l›yorsunuz. Bu ek
üniteler aras›nda dokunmatik ekran, GPS (küresel konumland›rma) al›c›s›, hareket alg›lay›c›s› ve foto¤raf makinesi gibi fiﬂlevler
bulunuyor. Böylece ayg›t, ba¤lad›¤›n›z ek ünitenin özelliklerine
kavuﬂuyor. T›pk› Lego ile oynar gibi. Örne¤in, size o gün foto¤raf makinesi mi gerekli? Foto¤raf aparat›n› ba¤l›yorsunuz ayg›ta,
hop ayg›t foto¤raf makinesine dönüﬂüyor. GPS al›c›s›n› ba¤l›yorsunuz, ayg›t size yolunuzu tarif ediyor. ‹kisini birden ba¤l›yorsunuz, çekti¤iniz foto¤raflara konum etiketi de ekleyebilen bir ayg›t›n›z oluyor. Üstelik sistemin tüm yaz›l›m sistemi ve ek ünite altyap›s› da aç›k kaynak lisans›na sahip. Yani ilgilenen herkesin, bu ayg›t
üzerinde amac›na uygun ek ünite ya da yaz›l›m geliﬂtirme ﬂans›
var. Önümüzdeki aylarda sat›ﬂ›na baﬂlanacak bu ilginç ürün hakk›nda daha fazla bilgi için http://www.buglabs.net adresini ziyaret edebilirsiniz ■
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oyunu oynay›p oynayamayaca¤›n›z› size
söylüyor. Üstelik bununla da kalmay›p,
oyunu ne kadar ak›c› oynayabilece¤inizi de
grafiklerle gösteriyor.
Sat›n alaca¤›n›z oyunu bilgisayar›n›zda
oynay›p oynayamayaca¤›n›z› görmek için bu
siteyi ziyaret edebilirsiniz.
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