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Sade Ama ‹ﬂlevsel: Ak›ll› Evler, küçük dijital
bileﬂenlerle iﬂlevsellik kazanan ama sadelikten ve
ﬂ›kl›ktan taviz vermeyen yeni bir hayat biçimi sunuyor.

Dijital Evlerden Birine Sahip Olmak Zor De¤il!

Evinize Ça¤ Atlat›n
Ak›ll› evlerde oturmak için milyonlarca dolar ödemek zorunda de¤iliz. PC’lerimiz, belki onlarca
y›l önce inﬂa edilmiﬂ yaﬂl› evleri bile birer “ak›ll› ev”e çeviriyor art›k.

G

eçtiğimiz senelerde akıllı ev konsepti ortaya atıldığında kullanıcıları korkutan ilk şey, evlerin fiyatları
oldu. Yüz binlerce doları bulan fiyatlarıyla, anahtar
teslimi lüks akıllı evler, her isteyenin kolaylıkla ulaşabileceği ürünler değillerdi. Ancak teknoloji firmaları, akıllı
bir evde yaşamak isteyenler için alternatif çözümler sunmayı ihmal etmediler. Bugün bilgisayara ve teknolojiye
yabancı olmayan biri için internet üzerinden kolaylıkla
satın alınabilecek aparatlarla, bir evi dijital hayata bağlamak çok kolay. İçeride kimse olmadığında ışıkları sönen
odalar, sabah güneşiyle kendiliğinden açılıp, akşam kapanan perdeler, internet üzerinden radyo dinlemek, televizyon ekranından evdeki tüm elektronik cihazları kontrol
etmek, güvenlik sistemini takip etmek, oda ve su sıcaklıklarını ayarlamak... Herkesin, bütçesine ve ihtiyaçlarına
göre kendi dijital cennetini kurması mümkün.
Eskiden koca, kaba, çirkin kasasıyla arka odalardan birine saklanan iş makinesi PC’ler, artık zarif görünümleri
kadar yüksek işlem güçleri ve multimedya kapasiteleri yü-

CHIP | HAZ‹RAN 2003

zünden salonlara yerleştirilen prestijli elektronik cihazlar
olarak kabul edilmekle kalmıyor, bir evi yönetip, güvenliğini sağlayacak becerikli bir yardımcı rolünü de üstleniyorlar.
PC’ler, kablosuz iletişim protokolleri ve ev otomasyonu
yazılımları yardımıyla eski bir evdeki elektrikli cihazlara
bağlanan aparatları artık kolayca kontrol edebiliyor. Bu sayede örneğin, kapı zili çaldığında kapıda kimin beklediğini görmek için televizyonun karşısındaki heyecanlı bir filmin başından
kalkmak gerekmiyor veya yatağa girmeden önce,
sabah uyandığınızda duş
almak üzere bilgisayarınızı, uyanma saatinizden biHareket Detektörleri: Kap›n›z›n önünde
hareket tespit eden detektörler ›ﬂ›klar›
yakarak misafirleri karﬂ›l›yor.
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Ak›ll› Evler

raz önce şofbeninizi çalıştırması için ayarlayabiliyorsunuz. Ya da çok önemli bilgilerinizi ve değerli eşyalarınızı
tuttuğunuz odanıza biri girdiğinde, hem odadaki kameraların kayıt tutmasını, hem
de nerede olursanız olun,
bilgisayarın sizi haberdar etmesini sağlayabiliyorsunuz.
İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz, kolayca bulunan
cihazlar ile bir evi akıllandırmanın neredeyse sonu yok.
Mini Kamera: X-10 kameSabahları uyanmak için yataralar› evdeki her oday›
ğa titreşim motoru takmakkontrol alt›nda tutuyor.
tan, eğer varsa bahçenize robot bir bekçi köpeği salmaya varana kadar pek çok seçenek, insanların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir akıllı ev dizayn etmeleri için yeterli kombinasyonu sunuyor.
Akıllı bir ev kurmak için kilit nokta, teknik bilgiye ve temel
terimlere aşina olmak. Operasyonun maliyeti ise elbette
ihtiyacın ve amacın büyüklüğüne göre değişiyor. Birkaç
odadaki ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan hazır başlangıç kitleri yüz dolardan satılırken, tüm
evi baştan başa değiştirecek, yenileyecek, dijital hale getirecek geniş bir proje için on binlerce dolar gerekebiliyor. Bu
yazımızda, akıllı bir ev kurmak isteyeceklere küçük ipuçları vermeye çalışacağız. İnternetten edinilebilecek malzeme
ile bir evin nasıl akıllandırılabileceğini anlatan videoyu da
CD’mizde bulup seyretmenizi tavsiye ederiz. (HeCHIPCode Ak›ll› Ev)
Cem ﬁanc›, cemsanci@chip.com.tr

X10 NED‹R?

» Elektrik prizinden network
Evinizi ak›lland›rmaya kalk›ﬂt›¤›n›zda internette karﬂ›n›za en çok ç›kacak kelime X10 olacakt›r. X10, eski bir eve
a¤ döﬂemeye gerek kalmadan, mevcut elektrik kablolar›
ve radyo frekanslar› üzerinden cihazlar›n haberleﬂmesini
sa¤layan bir sitem. Elektrik kablolar› üzerinden 256 ayr›
ev aletini ayn› a¤ üzerinden adresleyebildi¤inden, her bir
cihaz›n ayr› ayr› uzaktan kumanda edilmesini ve programlamay› sa¤l›yor. (www.x10.com)
X10 transmitter: Bu logoya sahip ürünler, özel olarak
kodlanm›ﬂ alçak voltaj sinyaller göndererek, elektrik kablolar› üzerinden bu sinyalleri dinleyen modülleri uyar›r ve
kontrol ederler.
X10 Reciever: Bu logoya sahip cihazlar, elektrik kablolar›
üzerinden gelen sinyalleri dinleyerek, kontrol ettikleri
elektrikli cihazlar› açar, kapat›r veya voltaj›n› ayarlar.
X10 2-Way: Hem sinyal al›p hem sinyal gönderebilen bu
cihazlar, a¤ üzerindeki 256 adresle de haberleﬂebilir.
Programlanabilir bir ev a¤› için gerekli olan bu cihazlarla,
durum raporlar› al›p di¤er cihazlar› tetiklemek mümkün.
X10 Wireless: Uzaktan kumandayla iletiﬂime geçebilen,
radyo dalgalar›n› okuyabilen X10 cihazlar›n› belirten iﬂarettir.
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TEMEL ADIMLAR

» Bir evi ak›lland›rmak
Ak›llanmas›n› istedi¤iniz elektrikli ci-

1hazlar›n›zla elektrik tesisat› ara-

s›na X10 modülleri yerleﬂtirmelisiniz. Bu modüllerle, elektrikli cihazlar› bilgisayar›n›zdan veya ana
kumandadan gelecek komutlar do¤rultusunda programlayabilirsiniz.
Bilgisayara bir X10 kontrol ünitesi
ba¤lamal›s›n›z. Transceiver isimli
bu cihaz, bilgisayar›n›zdaki kontrol
yaz›l›m›n›n komutlar›n›, kablosuz
olarak modüllere yollar. Iﬂ›klar› açar
kapat›r, ﬂofbeni yakar, alarm› çal›ﬂt›r›r vs.
Elektrikli eﬂyalar›n›z› bilgisayar olmadan da kontrol edebilmek için
X10 uzaktan kumandas›na ihtiyac›n›z
olacakt›r. Bilgisayar›n›z çökerse her
ﬂeyin kontrolden ç›kmas›n› istemezsiniz.
E¤er PC’niz yoksa, zaman ayarl› daha sofistike kontrol
üniteleri ile evinizi bilgisayara ihtiyaç duymadan da
ak›lland›rabilirsiniz, ama böyle bir evden mucizeler beklemeyin.
PC’nize do¤ru yaz›l›mlar› kurarak, evinizdeki elektronik eﬂyalara komutlar ya¤d›rabilirsiniz. Sesli komutlar› da anlayabilen bu yaz›l›mlar ile sesinizi bilgisayara duyurabildi¤iniz sürece, evinizde istedi¤iniz elektrikli cihaza hükmedebilirsiniz. En çok kullan›lan yaz›l›mlardan
HAL (www.habitek.co.uk) ve InControl (www.incontroluk.com), X10 cihazlar› ile uyumlu çal›ﬂt›klar› için iﬂinizi
kolaylaﬂt›racakt›r.
Bilgisayar›n harici donan›mlara ulaﬂabilmesi için ev içinde küçük bir kablosuz iletiﬂim a¤› kurmal›s›n›z. Bilgisayar›n›za ekleyece¤iniz küçük bir Bluetooth istasyonu ile mikrofonunuz, cep telefonunuz,
yaz›c›n›z, fareniz, klavyeniz bilgisayar›n›za
ulaﬂabilecektir.
Bilgisayara sesli komutlar vermek için bir Bluetooth mikrofon edinmeniz iﬂleri kolaylaﬂt›racakt›r. Koltukta yorgunluktan s›zm›ﬂ uyumak üzereyken, televizyonu ve ›ﬂ›¤› kapamak için aya¤a
kalkmadan bir iki kelime m›r›ldanmak kadar rahat› olamaz.
HAL PCI Voice portal, bilgisayara eklenen bir modem; ancak nerede olursan›z olun evinizi
telefonla aray›p bilgisayar›n›za telefonunuz üzerinden
sesli komut vermenizi sa¤l›yor.
Kameralar ve hareket detektörleri, e¤er her odaya girip ç›k›ﬂ›n›zda ›ﬂ›klar› yakt›rmak için dudaklar›n›z› yormak istemiyorsan›z,
efektif biçimde kullanmak
zorunda kalaca¤›n›z aparatlar. Kap›ya ve bina d›ﬂ›na
yerleﬂtirerek kendi güvenlik
sisteminizi kurabilirsiniz.
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AKILLI EVLER ‹Ç‹N PAHALI OYUNCAKLAR

» Paran›z ve ﬂevkiniz fazlaysa
E¤er kesenin a¤z›n› biraz açabilecek gibiyseniz, evinize birkaç ilginç ekleme yapabilirsiniz. Bu cihazlar, evin altyap›s›na
monte edilip saklanan X10 cihazlar›n›n aksine, ﬂ›k görünümleri ile de evin teknolojik dekorasyonuna yard›mc› olacaklard›r.
1-Mini PC (500 $)
Hantal ve çirkin eski PC kasalar›n› salonun ortas›na
yerleﬂtirmek düﬂünülemez
bile, ama bu mini PC kasas›
salonda mücevher kutusu
gibi parlayacakt›r. Hem dijital
müzik, hem de dijital TV için gerekli.
Eski dev PC’niz arka odada a¤ bilgisayar›
olarak kals›n, mini PC tüm ak›ll› ev operasyonlar›n› salondan yönetebilir.
2-Plazma TV (5000$-15000$)
Dijital TV veya video seyretmek istedi¤inizde plazma TV’nin sundu¤u geniﬂ
görüntü evdeki atmosferi de¤iﬂtirecektir. De¤iﬂik markalar›n de¤iﬂik fiyat ve
özellikte ürünleri bulunuyor. Televizyon ne kadar ince olursa, o kadar ﬂ›k
görünecektir. Salonunu uzay gemisine
çevirmek isteyenler için tavandan inen,
rayl›, otomatik modeller var. ﬁimdilik
tek dezavantajlar›, fiyatlar›n›n yüksek
olmas›.
3-Projektör (1000$-5000$)
Plazma TV’nin fiyat› yüksek geldiyse ve evde sinema atmosferi yaratmak istiyorsan›z PC’nize veya eski televizyonunuza
ba¤layaca¤›n›z bir projektor ile
odan›n bir duvar›n› boydan
boya ekrana çevirebilirsiniz, ama perdeler
aç›kken görüntü parlakl›¤› konusunda sorunlar yaﬂayabilirsiniz.
4-Simplefi (300 $)
Dijital müziksiz bir dijital ev düﬂünülemez. Bilgisayar ile
müzik seti aras›nda kablosuz ba¤lant› kuran bu cihaz, sabit
diskinizdeki MP3’leri müzik setinizde dinlemenize olanak
sa¤l›yor. (www.motorola.com)
5- Perde Motoru
(200 $-1000$)
Bir X10 modülüne ba¤layaca¤›n›z perde motorlar›yla, perdelerinizin gün batarken kapan›p, sabah güneﬂ ç›kt›¤›nda aç›lmas›n› sa¤layabilirsiniz.
Uzaktan
kumanda ve sesle de
idare edilebilen perdeler odalar›n havas›n›
de¤iﬂtirecektir. (www.
cyberselect.co.uk)
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6- Uzaktan Kumanda (650 $)
Her cihaz için ayr› bir uzakta
kumanda
aramaktansa,
Philips’in Pronto Pro Universal kumandas›n› deneyebilirsiniz. Tüm cihazlar›n uzaktan kumandalar›n› taklit edebilen cihaz
yerine, yaz›l›m deste¤i
ile ayn› iﬂlevi gören el
bilgisayar›n› da kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak el bilgisayarlar›n›n k›z›lötesi ›ﬂ›nlar› odan›n di¤er ucuna
ulaﬂamayacakt›r.
7-Webpad (500$-1500$)
Bilgisayar›n›za uzaktan kumanda etmenin pahal› ve gösteriﬂli
yolu,
webpad’lerden geçiyor.
Kablosuz
iletiﬂim teknolojisi ile
mini PC’nize ba¤l› bir
web pad’in dokunmatik ekran› üzerinden, bilgisayar›n›za
ve dolay›s›yla evinize her ﬂeyi yapt›rabilirsiniz.
8-Kablosuz Klavye ve Fare (50$)
E¤er Webpad çözümü pahal›
gelirse, bilgisayar›n›za
oturdu¤unuz yerden hükmetmenin mütevaz› çözümü
kablosuz klavye ve fare. Bilgisayar›n›z› televizyonunuza
da ba¤lam›ﬂsan›z, bir gereklilik
halini alan bu ikili ile kanepeden kalkmadan sörf ve chat yapabilir, film seyredebilir, e-postalar›n›z› yazabilir, iﬂlerinizi
halledebilirsiniz.
9-Robot Hayvan (1000 $)
Kedi köpek tüyünden rahats›z olanlar veya canl› hayvandan korkanlar kadar
dijital bir eve yak›ﬂacak
bir di¤er unsur, dijital
hayvand›r. Sony’nin Aibo’lar›, zaman geçtikçe kiﬂilik geliﬂtiren, müzikle dans eden
ve sahibini tan›y›p oyun oynayan robotlar olarak misafirlerinizin da sevgisini kazanacakt›r ama elbette
gerçek bir canl›n›n s›cakl›¤›na sahip olamazlar.
(www.aibo.com)

