yaﬂam›m›z› yönlendiren evler

AKIL VERME,
HUZUR VER!
Ak›ll› evler kavram›, 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan bu yana dillerde dolaﬂmakta. Henüz evlerimiz
pek ak›llanmam›ﬂ olsa da, konuyla ilgili çal›ﬂmalar sürekli olarak gündemde. Yurtd›ﬂ›ndaki uygulamalar› ufak çapta da olsa gitgide yayg›nlaﬂan ak›ll› evler, geçen y›l›n sonunda ülkemize de
ulaﬂt›. IBM ortakl›¤›yla yürütülen çal›ﬂmalarla, Türkiye’nin ilk ak›ll› evleri inﬂa edilmeye baﬂland›. Elektrikle birlikte birinci devrimini yaﬂayan evlerimiz, bilgisayar, Internet ve mobil iletiﬂim
teknolojileriyle bu devrimin ikincisini yaﬂamaya haz›rlan›yor.
Mimari aç›dan ma¤ara, a¤aç kovu¤u, çad›r, çamur ev, kerpiç ev, ahﬂap
ev ve tu¤la ev gibi çeﬂitli aﬂamalardan
geçerek bugünkü ﬂekline ulaﬂan evlerimiz, art›k ak›l fikir sahibi olma yolunda. Bilgisayar, Internet ve bu ikisi
kullan›larak kurulan a¤lar, iﬂ hayat›n›n al›ﬂkanl›klar›n› kökten de¤iﬂtirip,
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ço¤u alanda devrim yaratt›. ﬁimdiyse
bu teknolojiler ayn› ﬂeyi, içinde yaﬂad›¤›m›z mekanlar olan evlerimize yans›tmak için elele verdiler. Ev içindeki
hayat›m›z› kolaylaﬂt›rmay› hedefleyen
çal›ﬂmalar, özellikle yaﬂl› ve engelli kiﬂiler için oldukça cazip kolayl›klar vaadediyor.

Ak›ll› evler, ev içindeki yaﬂant›y›
kolaylaﬂt›rmas›n›n yan›s›ra, insano¤lunun sahip oldu¤u eﬂyalara hükmetme
arzusunu da besleyici nitelikte. Ali Baba ve K›rk Haramiler’deki gibi "aç›l
susam aç›l" diyince aç›lan ma¤ara kap›s›, ço¤umuzun belle¤inde yer etmiﬂtir. Ma¤aralardan bu yana oldukça

ilerlemiﬂ ve uygarl›k düzeyimizi art›rm›ﬂ olsak da, do¤am›z gere¤i isteklerimiz pek de¤iﬂmiyor. ﬁimdilerde de bir
dü¤meye basmam›zla aç›lan kap›lara,
bir sözümüzle yanan ›ﬂ›klara, ve s›cakl›¤› bizim için ayarlayan sistemlere sahip evlerimiz olsun istiyoruz.

On Parma¤›nda
On Marifet
Ak›ll› evlerin temel amac›, ev içindeki yaﬂam› daha sa¤l›kl›, daha az
stresli ve daha güvenli hale getirmek.
Bunun içinse gerçekleﬂtirilmesi gereken pek çok iﬂlev var. Ak›ll› evlerde en
büyük rolü üstlenen eﬂyalardan biri,
buzdolab›. Buzdolab›n›n, malzeme bitti¤inde markete e-posta atarak sipariﬂ
verme, içindeki herhangi bir malzemenin son kullanma tarihi geçti¤inde bunu bildirme, Internet’ten yemek tarifleri indirme ve bu tariflerde belirtilen
malzemeleri markete sipariﬂ vererek
getirtme gibi görevleri var. Gerekli
yerlere e-posta gönderen tek cihaz,
buzdolab› de¤il. Evdeki elektrikli aletlerin tümüne kumanda eden bir merkez, bunlardan herhangi biri bozuldu¤unda, tamirciye e-posta atarak ar›zay› bildiriyor. Ayr›ca, ak›ll› evinizin içinde aç›k b›rakt›¤›n›z ütü ya da do¤algaz›, cep telefonunuzdan verdi¤iniz
emirle kapatabiliyorsunuz. Evin içinde oluﬂturulan yerel bir a¤laysa elektrik, televizyon, bilgisayar, Internet ve
kablolu yay›n gibi tüm gereksiniminiz
tek bir prizden karﬂ›lanabiliyor. Eviniz
ak›ll›ysa, tatildeyken çiçeklerinizi sulamas› ya da kuﬂlar›n›za yemek vermesi
için hangi arkadaﬂ›n›za anahtar b›rakaca¤›n›z› düﬂünmenize de gerek kalm›yor. Evin içinde kurulu olan sistemler, tüm bunlar› sizin için yap›yor. Giderken gerekli dü¤melere basmay›
unuttuysan›z bile, gitti¤iniz yerden
cep telefonunuzla mesaj göndererek
evinizin bu iﬂleri yapmaya baﬂlamas›n›
sa¤layabiliyorsunuz. Sizin evde olmaman›z› f›rsat bilip evinizi soymaya çal›ﬂan h›rs›zlar da, karﬂ›lar›nda ak›ll›
evinizi buluyor. Evinize girmeye çal›ﬂan birileri oldu¤unda sistem hemen
en yak›n karakola haber veriyor. Yetkililer gelinceye kadar da tüm kap›lar›
kilitleyip, h›rs›z› bir süre evinizde misafir ediyor. D›ﬂardan evin içinin görüntülenebilmesini sa¤layan teknolo-

jiyse, iﬂyerinde çal›ﬂ›rken ak›llar› evde
kalan ebeveynler için de ideal bir çözüm. ‹ﬂyerinizde çal›ﬂ›rken istedi¤iniz
an evinizi izleyip, çocu¤unuzun yeme-

¤ini yiyip yemedi¤ini ya da gereken saatte uyuyup uyumad›¤›n› ö¤renebiliyorsunuz. K›sacas› bu evlerden sizin
için çocuk yapmas› d›ﬂ›nda her ﬂeyi
bekleyebiliyorsunuz.
Ak›ll› evlerin sa¤l›k alan›nda da
sundu¤u pek çok kolayl›k var. Evin
içindeki araçlar, veriyi do¤rudan kiﬂisel doktorunuza iletebiliyor. Örne¤in
klozet, üzerine oturan kiﬂinin fazladan bir ﬂey yapmas›na gerek kalmaks›z›n, idrar›ndaki ﬂeker miktar›n› ölçebiliyor. ‹drar›n›zdaki ﬂeker miktar› olmas› gerekenden farkl›ysa, bunu hemen doktorunuza bildirerek, olas› bir
sa¤l›k problemini engelleyebiliyor. ‹nsanlar›n evini terk etmeden bir doktor
kontrolünden geçmesini sa¤layacak
bu yöntem, özellikle hasta ve yaﬂl› insanlar için oldukça çekici. Ak›ll› evlerin yaﬂl› ve engelli kiﬂiler için sunabiMay›s 2002 61 B‹L‹M ve TEKN‹K

lece¤i olanaklar, bununla da kalm›yor.
Çok uzun süre aç›k kalan sular› kendili¤inden kapatan ya da içinde insan
bulunmayan odalardaki ›ﬂ›¤› kapatan
evler, yaﬂl›l›kla birlikte gelen unutkanl›k gibi sorunlar için ideal bir çözüm.
Ayr›ca bu evlerdeki yataklar, üzerinde
uyuyan kiﬂinin uyand›¤›n› anlay›p odan›n ›ﬂ›klar›n› yakabiliyor. Unutkanl›k
sorunu yaﬂayan kiﬂilerin en s›k karﬂ›laﬂt›klar› sorunlardan biri olan evin
içinde anahtar, gözlük ve cüzdan gibi
eﬂyalar›n kaybolmas› gibi sorunlarsa,
bu eﬂyalar›n kolayca bulunmas›n› sa¤layan bir alarm sistemi kurularak çözülüyor.

Ak›ll› Evin ‹yisi
Ak›ll› evin içinde kurulacak sistemin en önemli bileﬂeni, kullan›c› arayüzü. Birçok iﬂlevi birarada yerine getiren böyle bir sistemin basit görünmesini sa¤lamak oldukça güç. Ancak
bu arayüzün basit bir görünümde olmas›n› sa¤lamak ﬂart. Çünkü arayüz
karmaﬂ›k olursa, sistem de böyle alg›lanaca¤›ndan etkin bir kullan›m sa¤layamayacakt›r. Iﬂ›klar› aç›p kapamak
ya da ›s›nma sisteminin kontrol etmek
için kullanman›z gereken 20 ayr› dü¤me olursa, iﬂler sizin için kolaylaﬂaca¤› yerde güçleﬂecektir. Evlerine bu sistemleri kuranlar genelde çok yo¤un
çal›ﬂan kiﬂiler olduklar›ndan, sistemin
nas›l çal›ﬂaca¤›n› ayr›nt›s›yla ö¤renmek için de pek fazla zaman ay›ramayabililer. Arayüzün kar›ﬂ›k olmas›, bu
kiﬂilerin en ufak bir aksakl›kta pani¤e
kap›l›p, sorunu giderememelerine ve
tüm sistemi kapatmalar›na neden olabilir.
Kullan›lacak arayüz, kullan›c›n›n
özel gereksinimlerine de uygun olmal›. Örne¤in, zihinsel engelli bir kiﬂiye
yönelik olarak tasarlanm›ﬂ bir ak›ll›
evde kullan›lacak arayüzün, oldukça
basit olmas› gerekli. Kullan›c›n›n
karﬂ›s›na ç›kan ekranlar, daha çok
resimler ve ikonlar kullanarak tasarlanm›ﬂ ve kiﬂinin kendini kolayca tan›tabilece¤i bir yap›da olmal›.
‹yi bir ak›ll› ev, çal›ﬂmas› için
kulland›¤› teknolojiyi ve ayr›nt›lar›,
kendisini kullanan kiﬂilerin görmeyece¤i biçimde gizleyerek, sistemi
kullanan kiﬂilerin rahat etmesini
sa¤lamal›. Evdeki tüm cihazlar entegre olarak hem yak›ndan, hem de
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uzaktan kullan›labilmeli. Ayr›ca ak›ll›
ev sundu¤u çözümleri bir paket halinde kullan›c›ya dayatmamal›. ‹ﬂlevleri modüler bir yap›da olmal› ve ak›ll› evde yaﬂayanlar
nas›l yaﬂamak istiyorlarsa, ona göre kendi
evlerinin kontrolünü kendileri programlayabilmeliler.

Ak›ll› Evlerde
Kullan›lan Teknolojiler
ve Birimler
Ak›ll› ev tasar›mlar›nda kullan›lan
baz› standart araçlar var. Bunlar›n ço¤u güvenlik sektöründe zaten kullan›lmakta. Ancak güvenlik sektöründeki kullan›mlar›yla, ak›ll› evlerdeki kullan›mlar› aras›nda farklar var: Evlerdeki kullan›m›nda tüm cihazlar birbirlerine ba¤l› ve bir kablo, k›z›l ötesi ›ﬂ›n
ya da radyo dalgalar› arac›l›¤›yla kendi aralar›nda iletiﬂim kurabiliyorlar.
‹letiﬂim için kullan›lacak yöntem, veri
aktar›m h›z›, evin inﬂas›ndaki tasar›m
ve maliyet gibi faktörlere ba¤l› olarak
de¤iﬂiyor.
Bu araçlardan ilki, harekete geçirici. Bir tür motor olan bu araç, kap› ya
da pencere gibi mekanik birimlerin,
aç›l›p kapanma gibi iﬂlevlerini yerine
getirmelerini sa¤l›yor. Bir bina içindeki elektronik cihazlar›n veri al›ﬂveriﬂini gerçekleﬂtirmek için kurulan kablolama setineyse, otobüs sistemi deniyor.
Evin içindeki tüm elektronik cihazlar
birbirleriyle iletiﬂim halinde olaca¤›ndan, tümünün ortak bir dil kullanmas›
gerekiyor. Elektronik sistemlerin birbirlerine bilgi iletmek için kulland›klar› "karar verilmiﬂ" dile, iletiﬂim protokolü deniyor. Her sistemin, kendine
özgü bir protokol kurmas› gerekiyor.
Kullan›c›n›n bir ev içindeki çeﬂitli kap›

ve pencerelerin aç›l›p kapanmas›n›
kontrol etmesini sa¤layan birimeyse,
çevresel kontroller deniyor. Ak›ll› evlerde k›z›lötesi ›ﬂ›nlara da çok büyük
görev düﬂüyor. Uzaktan komuta birimlerinde sinyallerin iletimi için, bu ›ﬂ›nlar kullan›l›yor. Uzaktan kumanda cihaz›ndan gelen sinyalleri yakalamak
içinse k›z›lötesi al›c›lar (IR-Infrared Receiver) kullan›l›yor. RF (Radyo Frekans›) teknolojisiyse, kablosuz uygulamalar›n kullan›labilmesini sa¤l›yor. Pek
çok uzaktan komuta sisteminde k›z›lötesi teknoloji kullan›l›yor olsa da, gelece¤in dalgas› RF olacak gibi görünüyor. Çünkü RF sinyallerinin duvarlardan geçebilmesi, kumanda edece¤iniz
cihazla ayn› odada olman›z gereklili¤ini ortadan kald›r›yor. Bu teknolojinin
dezavantaj›ysa, etkisini gösterdi¤i alan›n fazla geniﬂ olmamas›.
Ak›ll› evlerde kullan›lan en önemli
teknoloji, BlueTooth. Bu teknoloji,
evin içindeki tüm sistem boyunca radyo frekans› kontrolünü sa¤layan sistemlerin tasar›m› için kullan›lan bir
protokol seti. Tasar›mc›lar bu teknolojiyi istedikleri biçimde kendi
ürünlerine entegre edebiliyor. Birbirine uzakta bulunan cihazlar›n birbirine ba¤lanmas›n› sa¤layan BlueTooth teknolojisi, ev otomasyonu
için ideal. ﬁimdilik bu teknoloji
emekleme dönemini yaﬂ›yorsa da,
baz› temel problemler ortadan kalkt›¤›nda ak›ll› evler için vazgeçilmez
olacak. Ak›ll› evlerde kullan›lan bir
baﬂka teknolojiyse, Busline temelli

teknolojiler. Bu teknoloji, evin
içindeki kablolama sistemini
içeriyor. Veri, bu kablo sistemiyle evdeki aletlerin birbirleriyle iletiﬂimini sa¤layacak
merkezlere iletiliyor. Bu tür
sistemler, özellikle yaﬂl› ve engelli kiﬂiler için tasarlanan evlerde kullan›l›yor.
Veri iletim çal›ﬂmalar›nda
bir standart bulunmamakla
birlikte, X10, CEBUS ve LonWorks gibi iletiﬂim sistemleri
üzerinde çal›ﬂ›lmakta. Bunlar içinde
en çok kabul gören X-10 standart›, popülerli¤ini koruyor. Bu teknoloji bilgisayar merkezli bir yap›ya sahip ve
içerdi¤i cihazlar›n birbirleriyle iletiﬂim
kurma yetene¤i oldukça k›s›tl›. Bilgisayardan komutlar› alan merkezi bir
cihaz, tüm evin otomasyonuna iliﬂkin
bir ya da daha çok paketi çal›ﬂt›r›yor.
Bu teknoloji, busline temelli teknolojilerin sahip oldu¤u güvenilirli¤e sahip
olmad›¤› için genellikle engelli kiﬂilerin kullan›m›na uygun de¤il. Ancak,
di¤er teknolojilere göre daha ekonomik bir çözüm olmas›, ﬂu an için daha
yayg›n kullan›lmas›n› sa¤l›yor.
Ak›ll› evlerde en fazla gereksinim
duyulan teknoloji, ses, veri ve görün-

Ak›ll› Evin mi Var,
Derdin Var

tü transferi. Bunlar aras›nda en fazla
bant geniﬂli¤i gerektireni, görüntü
transferi. Bu konuda etkin çözümler
sunmak için çal›ﬂmalar sürüyor. En
büyük rol, bilgisayar teknolojisine düﬂüyorsa da, bunun yan›nda gereksinim duyulan baﬂka alanlar da var. Örne¤in, mimari alanda al›ﬂageldi¤imiz
ev yap›lar›na göre daha de¤iﬂik, yeni
yüzy›l›n ihtiyaçlar›na göre tasarlanm›ﬂ, ›s›, ses yal›t›m› ve izolasyonu mükemmel yeni yap›lar gerekiyor. Bir
sistem taraf›ndan kumanda edilebilme özelli¤ine sahip ev aletleri, ak›ll›
evlerin vazgeçilmezi. Ak›ll› evin çiçeklerimizi sulamas› gibi görevleri yerine
getirmesi içinse, ileri düzeyde robot
ve iletiﬂim teknolojileri gerekiyor.

Ak›ll› eviniz olunca, evinizdeki sisteminize sald›racak bilgisayar korsanlar›na karﬂ› da
haz›rl›kl› olman›z gerekecek.
Eviniz 24 saat Internet’e ba¤l›
olaca¤›ndan, sald›rganlar›n
evinizdeki sistemi k›rmak için
çok zamanlar› olacak. Bu kiﬂiler evinizin kontrolünü bir
kez ele geçirirse, verebilecekleri pek
çok zarar var. Evdeki herﬂey bu bilgisayar sistemine ba¤l› olaca¤›ndan, sisteme verilecek bir zarar, evdeki herﬂeyin çökmesine neden olabilir. Böyle
bir durum, yaz›n ortas›nda havaland›rman›n kapan›p ›s›tma sisteminizin çal›ﬂmas›, garaj kap›n›z›n nedensiz yere
kendili¤inden aç›l›p kapanmas›, buzdolab›n›z›n içindeki tüm yiyeceklerin
son kullanma tarihi geçti diye sizi
uyarmas› gibi sonuçlar do¤urabilir.
Ak›ll› evler, özellikle mimarlar için
o kadar da e¤lenceli de¤il. Ço¤u mimar bu durumdan ﬂikayetçi. Çünkü
eskiden müﬂterileri yaln›zca estetik
kayg›larla onlara baﬂvururken, ﬂimdilerde düz plazma ekran›n ya da ses
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sisteminin nas›l yerleﬂtirilece¤ine, tüm
ev boyunca kablolar›n nas›l geçirilece¤ine ya da kablolar›n
kolayca yenilenebilmesi için kurulmas›
gereken sistemle ilgili de kafa yormak zorunda kal›yorlar.
Ak›ll› evlerin bar›nd›rd›¤› riskler aras›nda en tehlikelisi,
evinize ait aile içi s›rlar›n›z›n baﬂkalar›n›n
eline geçebilme riski.
Odalar› kontrol eden
›s› sensörleri ve kameralar yard›m›yla
kimsenin bulunmad›¤› odalardaki ›ﬂ›klar›
otomatik olarak söndüren, perdeleri kapatan bir sistem, d›ﬂar›daki kiﬂiler taraf›ndan da kontrol edilme tehlikesini
bar›nd›r›yor. Sizin d›ﬂar›dan evinizin
odalar›n› gözleyebilmenizi sa¤layan
teknoloji, asl›nda baﬂkalar›n›n da evinizi gözetlemesi için ellerine malzeme
veriyor. Ak›ll› evinizden yay›lan sesler, Echelon gibi kulaklara kadar bile
ulaﬂabilir.
Ak›l› evlerin, kiﬂilerin psikolojisi
üzerinde de yaratabilece¤i iki tip
olumsuz etki var. Herﬂeye d›ﬂar›dan
kumanda edebilece¤i için, evini sadece uyumak için otel gibi kullanacak insanlar›n say›s› artabilir. Di¤er yandansa, her ﬂeye evinden kumanda edebilece¤i için, evinden hiç ç›kmayan kiﬂiler
de ortaya ç›kabilir. Bu tür kiﬂiler için
evin d›ﬂ›ndaki dünya, zamanla yabanc› ve korkutucu bir ortam haline gelebilir. Bu yeni teknoloji ayr›ca teknolojiyi iyi kullanabilen kiﬂilerle teknolojiyi kullanamayanlar aras›ndaki uçurumu da derinleﬂtirebilir.

Ak›ll› Evlerin Gelece¤i
Baz› kiﬂiler, ak›ll› evlerin gelecekte
bir standart haline gelece¤ini düﬂünüyor. Bu kiﬂilere göre nas›l ki bugün
bir ev yapt›r›rken elektrik alt yap›s› ayr› bir talimat gerektirmeden otomatik
olarak kuruluyorsa, ileride de tüm evler ak›ll› ev alt yap›s›na uygun olarak
inﬂa edilecek. Tüm evler ak›ll› hale geB‹L‹M ve TEKN‹K 64 May›s 2002

tirildikten sonra geçilmesi hedeflenen
aﬂamaysa, ak›ll› toplumlar. Ak›ll› evlerin içindeki tüm cihazlar›n birbirleriyle
iletiﬂim halinde olmalar› gibi, bu evlerde yaﬂayan aileler de birbirleriyle sürekli iletiﬂim halinde olacaklar. Böylece, ak›ll› topluluklar ortaya ç›kacak.
IBM, böyle bir toplulu¤un bir örne¤ini,
ﬂimdiden kurdu. Kanada’da inﬂa etti¤i

bir kasabada 45.000 kiﬂilik bir topluluk, ak›ll› evlerinde birbirleriyle sürekli iletiﬂim halinde yaﬂam sürüyor.
Ak›ll› evlerin önündeki en önemli
ufuklardan biriyse, nanoplastikler.
Bilimadamlar› ve mühendislerin üzerinde çal›ﬂt›¤› bu yeni teknoloji, nanoteknolojinin bir uzant›s›. En basit anlam›yla, bildi¤imiz plastiklerin füzyonu olan nanoplastikler, nanoteknolojinin yeni geliﬂmekte olan bir alan›. Gelece¤in ak›ll› evlerinde nanoplastik
kullan›m› üzerinde çal›ﬂan uzmanlara
göre, gelecekte bildi¤imiz tarzdaki kaselere ve tabaklara gereksinimimiz ol-

mayacak. Nanoplastik yap›daki kaplar›n
içindeki alg›lay›c›lar,
içindeki yeme¤in s›cakl›¤›n› anlayabilecek ve ihtiyaca göre
yeme¤i ›s›t›p so¤utacak. Yemek masalar›
da kullan›c›n›n gereksinimine
ba¤l›
olarak uzay›p k›salabilecek. Benzer olarak sandalyeler de
üzerlerine oturan kiﬂilerin ergonomik ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak yükselip alçalabilecek.
Televizyonun ilk
zamanlar›nda oldu¤u gibi, ak›ll› evlerden nefret edebilir
ya da onlara hayran
kalabilirsiniz. Ancak,
siz ne hissederseniz
hissedin, o varl›¤›n› sürdürecek. Ak›ll›
ev teknolojilerinin ilerleme h›z›, belirgin standartlar›n olmamas› ve teknolojinin baz› aç›lardan yetersiz kalmas›
nedeniyle ﬂimdilik pek fazla de¤il. Ancak tüm bu sorunlar aﬂ›ld›¤›nda, yaﬂl›lar ve engelli kiﬂiler baﬂta olmak üzere pek çok kiﬂi ak›ll› evlerden yararlanabilecek. Teknolojinin ilerlemesiyle
birlikte maliyetlerin de ucuzlamas›,
ak›ll› evleri daha geniﬂ bir kitle taraf›ndan ulaﬂ›labilir k›lacak. Bu durumda, belki de bizler ileride torunlar›m›za, yüzümüzde bir tebessümle, eskiden tatile giderken evimizdeki çiçekleri sulamas› için arkadaﬂlar›m›za evimizin anahtarlar›n› b›rakt›¤›m›z günleri anlataca¤›z. Bu s›rada belki de bir
yandan, daha az ak›ll› evlerimizdeki
daha huzurlu günlerimizi özlemeden
de edemeyip, dilimizde bir ﬂark›yla
seslenece¤iz evlerimize: "ak›l verme,
huzur ver evim!".
Ayﬂenur Topçuo¤lu
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