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TEKNOLOJI, GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN ESYALARA SAKLANiYOR

Gelecegin evlerinde
aynalar konusacak

Çocuklarin sevgilisi

mini robotlar.

Oturma odasi

Masallardaki sahnele- nayarak, baska bir mekan-
rin gerçege dönüsmesi, tek- o da maçi seyreden arkadasi-
nolojinin günlük hayatta Eskiden sadece masallarda duymaya nizin görüntüsüne de ula-

si~ça k~llandigimiz ~ev:.e- alistigimiz olaylar teknoloji sabilirsiniz. Evi~izin .~~v~-mizdeki esyalara "gomul- o o o ri, hem maçi izlediginiz
me si" ile mümkün oluyor. sayesinde birer birer hayalolmaktan hem de ayni anda baska

Günümüzde "gömülü" ol~~ çikiyor o Evimizin duvari aynasi bir kare de arkadasinizIarak adlandirilan teknoloJi '00 •• ' maç hakkinda yorumlar
sayesinde çevremizdeki masasi, cami, kisacasi gunluk yapabildiginiz bir ekrana
tüm esyalar bizimle 'konu- h tt k ii d - h h o bO dönüsüyor. Hatta, oyuncu-
sur' hale getirilebiliyor. aya a u an igimiz er angi ir lar hakkinda arkadasinizIa

Bunun mümkün oldu~- esyaya "gömülen" teknoloji, farkli tahminleriniz varsa, .
na, geçen hafta davet edil- o d kO i k kumandaya basip, olustu-digimiz Royal Philip s çevremiz e i esya ari onusan, racaginiz üçüncü kare de

Electronics'in Hollanda'da- ögrenen internete kablosuz oyuncu hakkindaki bilgile-
ki Arastirma Gelistirme _ ' o o o o re ulasiyorsunuz. Böylece
Merkezi'nde tanik olduk. baglanan birer cihaza çeviriyor o teknoloji, tartisma büyü-
Sirket, çesitli ev esyasi meden olaya son noktayi
üreticileriyle isbirligine giderek, gelecegin evlerini ta- koyuyor ...
sarliyor. Gelecegin evi Home Lab (labo- Gömülü teknoloji sadece duvari duvar olmaktan çi-
ratuvar ev), Hollanda'nin Eind- karmiyor. Isterseniz masanin üzerinde duran fotograf
hoven kentinde sergileniyor. " çerçevesine dokunup, dügün filminizi izleyebilir veya

q-elecegin ~vi?in bazi b.öiüm~e-llii··· fotOgraf.albümünüzü ~isafiri~ize g~sterebilirsiniz. Y,arinde hep birlikte kisa bir gezin- .. >" ~ da okul çagindaki çocugunuzun bebekliktiye ne dersiniz? .. ~.~ ,_ ~ . resimlerine bakabilir, yeni fotograf-
lar ekleyebilirsiniz.

Çocuk odasi

Philips uzmanlarinin çocuk
odalari için gelistirdigi Moby,

Mumbo, Ludic adli gülünç robotlar
ve Mimik Dünyasi ilk ör
nekleri, odayi oyun ve ög
renme mekani haline geti
riyor. Ludic Robotlarini,
sesle komuta yanit veren
birer 'elektronik' kedi veya
~öpek gibi düsünebilirsniz.
Ogrenme özelligi eklenen
bu cihazlar, çocugunuzun
huyunu suyunu ögrenip,
'sahibinin' o günkü ruh, ha
line uygun oyunlar gelisti
rebiliyor.

Mimik Dünyasi ise kola
ve bileklere baglanan bir
alici-vericiden ibaret. Ço
cugunuzun odasinda yapti-

Bazilarimiz için evin oturma
odalarinin yeri bir baskadir.
Günün yorgunlugunu atmaya
çalistigimiz evin bu bölümünde
televizyon, müzik seti, vi
deo, DVD oynatici gibi ci
hazlar bulunuyor. Ancak,
bu aletler hacimselolarak
yer kapladigi gibi, bazen
ortalikta bir sürü kablo
nun dolasmasi kargasa ya
ratiyor.

Teknoloji cihazlan duva
ra gömerek kullaniciyi bu
dertten kurtariyor. Böyle
ce ortalikta televizyon ek
rani veya kablo olmadan,
koltugunuza gömülüp ma
çinizi seyredebilirsiniz.

Oturdugunuz yerden
uzaktan kumandanizIa oy-
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Aynali iletisim
Ayna bunu teknolojinin 'ki

sisellestirme' özelligi sayesin
de yapabiliyor. Kisilerin ta
lepleri dogrultusunda, ilgili

internet siteleri
ne baglanip,

gerekli bil
gileri

derli
y or.

B an
yodaki ayna

ayni zamanda
belli alanda kablo
suz iletisim sagla
yan bluetooth özelli
gine de sahip. Bu
özellik, çocugunuz
disini firçalamak
için banyoya girip,
eline özel dis firçasi
ni aldiginda devreye
giriyor. Çocugunu
zun karsisina geçtigi
ayna, dis firçala
mayla ilgili bir çizgi
filmi yansitiyor.

Gömülü teknoloji mutfaktaki
tüm esyalarda kullanilabiliyor.
Belli basli üreticilerle anlasan
sirket, üretim asamasinda tek
nolojilerini söz konusu mutfak
esyalarina gömüp, onlari birer
'akilli' cihaz haline getiriyor.

Mutfaga konan LCD ekran,
yemek tarifinden, sevilen dizi
nin izlenmesine kadar birçok ise
yariyor. Dokunmatik olan ekra
nini isterseniz bir not defteri gi
bi kullanabilirsiniz. Böylece, siz
den sonra mutfaga girecek olan
lara yemekle veya bulasikla ilgi
li birkaç not birakmis oluyorsu
nuz.

Kerem KöfteogluJEindhoven
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nu" görüyorsunuz. Tras olurken,
ayni anda haberleri izleyebilir ya
da hava, yol, trafik bilgilerine ula
sabilirsiniz.

Banyodaki aynaya "gömülen"
teknoloji, onu istendiginde bir di
yet uzmanina bile çevirebiliyor.
Çünkü aynaya, ev sahiplerinin ba
zi özelliklerini ögrenme becerisinin
yani sira, tarti islevi de yüklenmis.
Aynanin karsisinda süslenirken,
kilonuzun arttigi veya eksildigine
iliskin bilgilerden, nasil bir diyet
yapmaniz gerektigine kadar çesitli
önerilerle karsilasiyorsunuz.

Elektronik aile ~

albümü.

Banyodaki

kÔJ1usanayna.

giniz bir notu da ta
vana yansitabiliyor.

Sabah banyoya
girdiniz, tras olmak
istiyorsunuz ya da
makyaj yapacaksiniz.
Karsisina geçtiginiz
aynanin "konustugu-

gi hareketleri taklit eden cihaz, ay
ni zamanda diger arkadaslariyla
çizdigi resimleri, ders notlarini
paylasmasina imkan veriyor. Ci
haz, sahip oldugu ag baglantisi sa
yesinde egitici veya etkilesimli
film izleme imkani da taniyor."

Yatak odasi"
Yatak odanizdaki pencere bir an-

da uzaktan konrol edilebilen, in
ternette gezinme imkani sunan bir
ekrana dönüsebiliyor. Yine yatak
odanizda bulunan Access
Window (Giris Penceresi)
adli cihaz, sesle veya do
kunularak aktif hale ge
lebiliyor. Cihaz, ögrenme
özelligi sayesinde evin sa
hiplerinin zevklerini,
aliskanliklarini hafizasi
na kayit ediyor. Dolayi
siyla, aksam yatak odani
za sinirli girdiginizi anla
diginda, sizi yatistirmak
için sevdiginiz müzik
parçasini çalip, tavana da
iç açici görüntüler yansi
tiyor.

Access Window, yazdi-


