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Her Şey Akıllansın
Akıllı sanal asistanlar her geçen gün yeni yetenekler kaza-
nıyor. Apple, Google, Microsoft ve Amazon gibi firmalar 
bu alanda ciddi bir rekabet içindeler. Ev, telefon, televiz-
yon derken akıllı olmayan hiçbir alet kalmayacak gibi gö-
rünüyor. Alexa adlı akıllı dijital asistanı geliştiren Amazon 
BMW, Toyata, Ford ve Lamborghini gibi otomobil üretici-
leriyle anlaşarak otomobillerden Alexa’ya erişimi mümkün 
kılacak bir altyapı kurmaya çalışıyor. Böylece sesli komut-
larla arabanın birçok özelliğini kontrol etmek ve internete 
bağlanıp çeşitli işleri halletmek mümkün olacak.

Alexa’yla tanışan sadece otomobiller değil! Geçtiğimiz yıl 
Alexa’ya bağlı cihaz sayısı iki katına çıkmış. Bunlar arasın-
da akıllı duş başlığı, tuvalet, ayna, gözlük, hatta raf bile var. 
Örneğin Dash adlı akıllı raf üzerindeki malzemelerin ağır-
lığını ölçüyor ve eğer malzeme sayısı azalmışsa otomatik 
olarak yeni malzeme siparişi veriyor. 

Elbette akıllanmak sadece Alexa uyumlu cihazlarla sınırlı 
değil. BIC adlı firmanın geliştirdiği jilet, tıraş olurken yap-
tığınız hareketleri, ortamdaki nemi, sıcaklığı, yüzünüzde-
ki tüylerin sıklığını ve daha birçok veriyi analiz ederek si-

ze önerilerde bulunuyor. Tıraş bıçağının bile akıllandığı bir 
çağda RollBot adlı tuvalet kâğıdı bittiğinde yerine yenisi-
ni takabilen akıllı tuvalet kâğıdı kutusu, Townew adlı çöp 
poşetinin ağzını bağlayabilen akıllı çöp kutusu, Mateo ad-
lı ağırlık ve duruş analizi yapabilen akıllı paspas, Weber’in 
geliştirdiği sizi biftek ustası yapacak akıllı mangal, Motion 
Pillow adlı horlama analizi yapan akıllı yastık, Petit Qoobo 
adlı akıllı kedi kuyruğu, Ballie adlı kendi kendine yuvarla-
nabilen top sizi pek şaşırtmayacaktır.

_

http://bit.ly/akilli-ol

Petit Qoobo robotik bir
kedi kuyruğu ama çok akıllı!

Kendiliğinden 
yuvarlanan top Ballie

Deliksiz Uyku İçin Gürültü Şart
Bütün bu yüksek teknoloji ürünü cihazların arasında ba-
zen temel ihtiyaçlarımız için basit cihazlara da ihtiyaç du-
yuyoruz. Big Red Rooster adlı gürültü makinesi geceleri 
uyumakta zorlananlara yardım etmek için ortam gürültü-
sü oluşturuyor. Yağmur, dere, gök gürültüsü, hafif gürültü, 
okyanus ve yaz gecesi seslerinden birini seçerek belli bir 
süre ya da sabaha kadar çalmasını sağlayabiliyorsunuz. El-
bette aynısını bir cep telefonu uygulamasıyla yapmak da 
mümkün ama tek bir iş yapan basit bir alet bazen çok da-
ha cazip olabiliyor. Pille ya da elektrik prizine takılarak kul-
lanılabilen cihazın fiyatıysa 120 TL.

_

https://amzn.to/3aelOBv
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