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Teknoloji Ad›mlar›
Gökhan Tok

Elektronik Kitap Okuyucu
Elektronik kitaplar uzun süredir
var. Kitaplar› ka¤›da basmadan
elektronik ortamda yay›mlamak
hem bask› hem da¤›t›m masraflar›n›
en aza indirdi¤i için elektronik
kitaplar ucuz fiyatlar›yla göz
dolduruyor. Ne var ki kitab› ka¤›da
bas›lm›ﬂ haliyle okumak gibisi de
yok. ‹nsan kitab›n› uzand›¤› yerden
rahat rahat okumak istiyor. Müzik
çalarlar›n ya da video oynat›c›lar›n
aksine elektronik kitaplar›
okumaya yarayan ayg›tlar oldukça
yavaﬂ geliﬂiyor. Bununla birlikte
son zamanlarda bu alanda bir
k›p›rdanma var. Sony firmas›n›n ilk
olarak duyurdu¤u e-kitap okuyucuya ek olarak, bir
Türk firmas› olan UB‹T de ad›na “Walkbook” dedi¤i
bir modeli piyasaya sürmüﬂtü. Geçti¤imiz günlerdeyse
web üzerinden kitap satan Amazon firmas› “kindle”
ad›n› verdi¤i kitap okuyucu ayg›t›n duyurusunu yapt›.
Elektronik kitap okuyucular belleklerinde
saklayabilecekleri yüzlerce kitapla
okuyucular için büyük
kolayl›k sa¤layacak
gibi. Ne var ki son
zamanlarda
yayg›nlaﬂmaya
baﬂlayan baﬂka
bir elektronik
ayg›tla ne derece
rekabet edebilirler
düﬂünmek laz›m. UMPC
(Ultra Mobile PC, Ultra
Taﬂ›nabilir Bilgisayar–Dizüstü
bilgisayarlardan küçük, el
bilgisayarlar›ndan büyük ayg›tlar-)
ad› verilen küçük bilgisayarlar,

Ç›¤l›k Ç›¤l›¤a

Mutfaklarda kulland›¤›m›z blenderlar büyük
kolayl›klar sa¤l›yor. Bu aletler o kadar basit ve pratik
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kullan›c›lara bir bilgisayar›n sundu¤u
bütün olanaklar› sunuyor. Yani kitap
okuma, müzik dinleme, film seyretme,
elektronik posta gönderme-alma gibi
iﬂlemleri tek bir ayg›tla yapmak
mümkün olacak. Bu kadar geniﬂ bir
hizmet sunumu karﬂ›s›nda elektronik
kitap okuyucu ayg›tlar›n rekabet
ﬂans› pek yok gibi. Yaln›zca kitap
okumaya yarayan ayg›tlar›n avantajl›
yanlar› daha ucuz olan fiyatlar› ve
uzun pil ömürleri. Bu ayg›tlar›n
gelece¤iniyse kullan›c› tercihleri
belirleyecek gibi görünüyor.

çözümler sunuyor ki, daha ne kadar geliﬂtirilebilir
diye merak edebilirsiniz. MIT’den bir grup ö¤renci
“Blendie 2000” ad›n› verdikleri yeni bir blender
tasarlam›ﬂlar. Bu aletin özelli¤i sesle çal›ﬂ›yor olmas›.
Alete yerleﬂtirilen bir düzenek, kullan›c›n›n yüksek
sesle ya da alçak sesle verdi¤i komutlar› alg›l›yor ve
buna göre alçak ya da yüksek devirde çal›ﬂ›yor.
Blenderlara bak›ﬂ›n›z› de¤iﬂtirebilecek bir yenilik. Bu
ilginç tasar›m›n nas›l kullan›ld›¤›n› ﬂu adresten
izleyebilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=vWFHpfnyQQA&e
url=http://www.slashgear.com/blendie-2000-fromstudents-at-mit-208611.php
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Otomobilim Ne Renk Olsun?
“Siyah güzel görünür ama toz
gösterir, k›rm›z› haval› fakat
bakmak gerekli, lacivert
solabiliyor, en iyisi metalik gri,
hay›r hay›r beyaz daha güzel,
ﬂampanya rengi olsa daha m› iyi?”
Bütün bu sorular otomobil al›rken
akl›n›za tak›l›yorsa, rahatlay›n.
Art›k bu gibi ﬂeyleri düﬂünmenize
gerek kalmayacak. ‹lk türleri
üzerinde çal›ﬂ›lan bu otomobillerin
2010 y›l›nda yayg›nlaﬂaca¤›
düﬂünülüyor.
Bu yöntemde, içinde süper
manyetik demir oksit parçac›klar› bulunan çeli¤e
uygulanan özel bir polimer kullan›l›yor. Manyetitin
nano ölçekteki kristal yap›l› parçac›klar› düﬂük

dereceli bir manyetik alan yard›m›yla kontrol ediliyor.
Kolloid kristallerin birbirlerine olan uzakl›¤› kontrol
ediliyor ve ›ﬂ›¤› farkl› ölçülerde yans›tmalar›
sa¤lan›yor. Sürücü e¤er d›ﬂ kaplamaya manyetik
ak›m vermeyi durdurursa, otomobil kendi özgün
rengi olan beyaza dönüyor. “Paramanyetik boyama”
denilen bu yöntemle otomobillerin d›ﬂ yüzey
boyamalar›nda yeni aç›l›mlar sa¤lanacak gibi.

Tek Tuﬂ Mu, Çok Tuﬂ Mu?
Cep telefonlar› günümüzde en h›zl› de¤iﬂen
teknolojiye sahipler. Birkaç ay içinde farkl› özellikleri
olan modeller, öncekilerin yerini al›yor. Bununla

birlikte yaln›zca konuﬂmaya yarayan telefon neredeyse
kalmad› gibi. Birçok telefon farkl› iﬂlemi kolayca
yerine getiriyor, hem de tek tuﬂla. CUin5 ad› verilen
telefonsa farkl› tasar›m›yla öne ç›k›yor.
Bu telefon, sadece telefon etmek için.
Zaten isteseniz de baﬂka ﬂey
yapam›yorsunuz, çünkü telefonun
ekran› yok. Bunun yerine birçok farkl›
biçimde tasarlanm›ﬂ tuﬂ tak›m› var.
Öyle ki, tuﬂlar›n çoklu¤undan
telefonun önü neresi arkas› neresi
anlamak zor. Gövdenin yan
k›s›mlar›nda yer alan tuﬂlar da
telefonun tasar›m›na de¤iﬂik bir hava
katm›ﬂ. De¤iﬂik tasar›mlardan
hoﬂlananlar için hoﬂ bir ürün, ama
iﬂlevselli¤e önem verenler için pek
fazla seçenek sunmuyor.
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