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zünden salonlara yerleştirilen prestijli elektronik cihazlar
olarak kabul edilmekle kalmıyor, bir evi yönetip, güvenli-
ğini sağlayacak becerikli bir yardımcı rolünü de üstleni-
yorlar.

PC’ler, kablosuz iletişim protokolleri ve ev otomasyonu
yazılımları yardımıyla eski bir evdeki elektrikli cihazlara
bağlanan aparatları artık kolayca kontrol edebiliyor. Bu sa-
yede örneğin, kapı zili çaldığında kapıda kimin beklediği-
ni görmek için televizyonun karşısındaki heye-
canlı bir filmin başından
kalkmak gerekmiyor ve-
ya yatağa girmeden önce,
sabah uyandığınızda duş
almak üzere bilgisayarını-
zı, uyanma saatinizden bi-

Dijital Evlerden Birine Sahip Olmak Zor De¤il!

Evinize Ça¤ Atlat›n

Sade Ama ‹fllevsel: Ak›ll› Evler, küçük dijital 
bileflenlerle ifllevsellik kazanan ama sadelikten ve

fl›kl›ktan taviz vermeyen yeni bir hayat biçimi sunuyor.
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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.

GGeçtiğimiz senelerde akıllı ev konsepti ortaya atıldı-
ğında kullanıcıları korkutan ilk şey, evlerin fiyatları
oldu. Yüz binlerce doları bulan fiyatlarıyla, anahtar

teslimi lüks akıllı evler, her isteyenin kolaylıkla ulaşabile-
ceği ürünler değillerdi. Ancak teknoloji firmaları, akıllı
bir evde yaşamak isteyenler için alternatif çözümler sun-
mayı ihmal etmediler. Bugün bilgisayara ve teknolojiye
yabancı olmayan biri için internet üzerinden kolaylıkla
satın alınabilecek aparatlarla, bir evi dijital hayata bağla-
mak çok kolay. İçeride kimse olmadığında ışıkları sönen
odalar, sabah güneşiyle kendiliğinden açılıp, akşam kapa-
nan perdeler, internet üzerinden radyo dinlemek, televiz-
yon ekranından evdeki tüm elektronik cihazları kontrol
etmek, güvenlik sistemini takip etmek, oda ve su sıcaklık-
larını ayarlamak... Herkesin, bütçesine ve ihtiyaçlarına
göre kendi dijital cennetini kurması mümkün.

Eskiden koca, kaba, çirkin kasasıyla arka odalardan bi-
rine saklanan iş makinesi PC’ler, artık zarif görünümleri
kadar yüksek işlem güçleri ve multimedya kapasiteleri yü-

Hareket Detektörleri: Kap›n›z›n önünde
hareket tespit eden detektörler ›fl›klar›
yakarak misafirleri karfl›l›yor.
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raz önce şofbeninizi çalıştır-
ması için ayarlayabiliyorsu-
nuz. Ya da çok önemli bilgi-
lerinizi ve değerli eşyalarınızı
tuttuğunuz odanıza biri gir-
diğinde, hem odadaki kame-
raların kayıt tutmasını, hem
de nerede olursanız olun,
bilgisayarın sizi haberdar et-
mesini sağlayabiliyorsunuz.

İnternet üzerinden ulaşa-
bileceğiniz, kolayca bulunan
cihazlar ile bir evi akıllandır-
manın neredeyse sonu yok.
Sabahları uyanmak için yata-
ğa titreşim motoru takmak-
tan, eğer varsa bahçenize ro-

bot bir bekçi köpeği salmaya varana kadar pek çok seçe-
nek, insanların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir akıl-
lı 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 sağ-
layan hazır başlangıç kitleri yüz dolardan satılırken, tüm
evi baştan başa değiştirecek, yenileyecek, dijital hale getire-
cek geniş bir proje için on binlerce dolar gerekebiliyor. Bu
yazımızda, akıllı bir ev kurmak isteyeceklere küçük ipuçla-
rı vermeye çalışacağız. İnternetten edinilebilecek malzeme
ile bir evin nasıl akıllandırılabileceğini anlatan videoyu da
CD’mizde bulup seyretmenizi tavsiye ederiz. (HeCHIP-

Code Ak›ll› Ev)

Cem fianc›, cemsanci@chip.com.tr

1Ak›llanmas›n› istedi¤iniz elektrikli ci-
hazlar›n›zla elektrik tesisat› ara-

s›na X10 modülleri yerlefltirmeli-
siniz. Bu modüllerle, elektrikli ci-
hazlar› bilgisayar›n›zdan veya ana
kumandadan gelecek komutlar do¤-
rultusunda programlayabilirsiniz.

2Bilgisayara 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.

3Elektrikli eflyalar›n›z› bilgisayar ol-
madan da kontrol edebilmek için

X10 uzaktan kumandas›na ihtiyac›n›z
olacakt›r. Bilgisayar›n›z çökerse her
fleyin kontrolden ç›kmas›n› istemez-
siniz.

4E¤er PC’niz yoksa, zaman ayarl› daha sofistike kontrol
üniteleri ile evinizi bilgisayara ihtiyaç duymadan da

ak›lland›rabilirsiniz, ama böyle bir evden mucizeler bek-
lemeyin. 

5PC’nize do¤ru yaz›l›mlar› kurarak, evinizdeki elektro-
nik eflyalara komutlar ya¤d›rabilirsiniz. Sesli komutla-

r› da anlayabilen bu yaz›l›mlar ile sesinizi bilgisayara du-
yurabildi¤iniz sürece, evinizde istedi¤iniz elektrikli ciha-
za hükmedebilirsiniz. En çok kullan›lan yaz›l›mlardan
HAL (www.habitek.co.uk) ve InControl (www.incontrol-
uk.com), X10 cihazlar› ile uyumlu çal›flt›klar› için iflinizi
kolaylaflt›racakt›r.

6Bilgisayar›n harici donan›mlara ula-
flabilmesi için ev içinde küçük bir kab-

losuz iletiflim a¤› kurmal›s›n›z. Bilgisayar›-
n›za ekleyece¤iniz küçük bir Bluetooth is-
tasyonu ile mikrofonunuz, cep telefonunuz,
yaz›c›n›z, fareniz, klavyeniz bilgisayar›n›za
ulaflabilecektir.

7Bilgisayara sesli komutlar ver-
mek için bir Bluetooth mikro-

fon edinmeniz iflleri kolaylaflt›ra-
cakt›r. Koltukta yorgunluktan s›z-
m›fl uyumak üzereyken, televiz-
yonu ve ›fl›¤› kapamak için aya¤a
kalkmadan  bir iki kelime m›r›l-
danmak kadar rahat› olamaz. 

8HAL PCI Voice portal, bilgisa-
yara eklenen bir modem; an-

cak nerede olursan›z olun evinizi
telefonla aray›p bilgisayar›n›za telefonunuz üzerinden
sesli komut vermenizi sa¤l›yor. 

9Kameralar ve hareket detektör-
leri, e¤er her odaya girip ç›k›fl›-

n›zda ›fl›klar› yakt›rmak için dudak-
lar›n›z› yormak istemiyorsan›z,
efektif biçimde kullanmak
zorunda kalaca¤›n›z apa-
ratlar. Kap›ya ve bina d›fl›na
yerlefltirerek kendi güvenlik
sisteminizi kurabilirsiniz. 

» Bir evi ak›lland›rmak
TEMEL ADIMLAR

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 prog-
ramlamay› sa¤l›yor. (www.x10.com)
X10 transmitter: Bu logoya sahip ürünler, özel olarak
kodlanm›fl alçak voltaj sinyaller göndererek, elektrik kab-
lolar› 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 ifla-
rettir.

» Elektrik prizinden network
X10 NED‹R?

Mini Kamera: X-10 kame-
ralar› evdeki her oday›
kontrol alt›nda tutuyor.
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E¤er kesenin a¤z›n› biraz açabilecek gibiyseniz, evinize bir-
kaç ilginç ekleme yapabilirsiniz. Bu cihazlar, evin altyap›s›na
monte edilip saklanan X10 cihazlar›n›n aksine, fl›k görü-
nümleri ile de evin teknolojik dekorasyonuna yard›mc› ola-
caklard›r.

1-Mini PC (500 $)
Hantal ve çirkin eski PC ka-
salar›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 operas-
yonlar›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¤ifltirecek-
tir. De¤iflik markalar›n de¤iflik fiyat ve
özellikte ürünleri bulunuyor. Televiz-
yon 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 atmos-
feri yaratmak istiyorsan›z PC’nize veya eski televizyonunuza
ba¤layaca¤›n›z bir projektor ile
odan›n bir duvar›n› boydan
boya ekrana çevirebilir-
siniz, ama perdeler
aç›kken görüntü par-
lakl›¤› konusunda so-
runlar 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 mo-
torlar›yla, perdelerini-
zin gün batarken kapa-
n›p, sabah günefl ç›kt›-
¤›nda aç›lmas›n› sa¤la-
yabilirsiniz. Uzaktan
kumanda ve sesle de
idare edilebilen perde-
ler odalar›n havas›n›
de¤ifltirecektir. (www.
cyberselect.co.uk)

6- Uzaktan Kumanda (650 $)
Her cihaz için ayr› bir uzakta
kumanda aramaktansa,
Philips’in Pronto Pro Uni-
versal kumandas›n› dene-
yebilirsiniz. Tüm cihazla-
r›n uzaktan kumandala-
r›n› taklit edebilen cihaz
yerine, yaz›l›m deste¤i
ile ayn› ifllevi gören el
bilgisayar›n› da kullan-
mak isteyebilirsiniz. An-
cak el bilgisayarlar›n›n k›z›-
lötesi ›fl›nlar› odan›n di¤er ucuna
ulaflamayacakt›r.

7-Webpad (500$-1500$)
Bilgisayar›n›za uzaktan ku-

manda etmenin pa-
hal› ve gösteriflli

yolu, web-
pad’lerden ge-

çiyor. Kablosuz
iletiflim teknolojisi ile

mini PC’nize ba¤l› bir
web pad’in dokunmatik ek-

ran› 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 yer-
den hükmet-
menin müte-
vaz› çözümü
kablosuz klav-
ye ve fare. Bil-
gisayar›n›z› te-
levizyonunuza
da ba¤lam›flsa-
n›z,  bir gereklilik
halini alan bu ikili ile kanepeden kalkmadan sörf ve chat ya-
pabilir, film seyredebilir, e-postalar›n›z› yazabilir, ifllerinizi
halledebilirsiniz.

9-Robot Hayvan (1000 $)
Kedi köpek tüyünden rahat-
s›z olanlar veya canl› hay-
vandan korkanlar kadar
dijital bir eve yak›flacak
bir di¤er unsur, dijital
hayvand›r. Sony’nin Ai-
bo’lar›, zaman geçtikçe kifli-
lik gelifltiren, müzikle dans eden
ve sahibini tan›y›p oyun oy-
nayan robotlar olarak misa-
firlerinizin da sevgisini ka-
zanacakt›r ama elbette
gerçek bir canl›n›n s›cakl›-
¤›na sahip olamazlar.
(www.aibo.com)

» Paran›z ve flevkiniz fazlaysa

AKILLI EVLER ‹Ç‹N PAHALI OYUNCAKLAR


