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Yapay gerçeklik

Özel hayatın gizliliği Google Glass için yapılan 
eleştirilerden sadece bir tanesi. Google Glass 
bundan çok daha ötesini içeriyor. Sürekli 
İnternete bağlı olmak, dünyaya bilgisayar 
ekranının arkasından bakmak sosyolog ve 
psikologların üzerinde araştırmalar yapması 
gereken bir konu. Google Glass gerçek hayatın 
üzerine bir elektronik katman koyuyor. Zaten 
akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar ve 
tabletlerle İnternet’i hayatlarının her anında 
yaşayan insanlar, Google Glass ile bunu bir 
adım öteye götürecekler. Gerçeklik, sanal 
gerçeklikle birleşecek ve belli bir aşamadan 
sonra insanlar sanal yardımcılar olmadan 
gerçeklikten hoşlanmayacak hale gelecekler.

Cyborg ütopyası yeni bir ütopya değil. 50 
seneyi aşkın bir süredir Hollywood bu temayı 
işliyor. Google Glass, cyborg ütopyasının bir 
ürünü. Henüz elimizdeki teknoloji makine-
insan karışımlarına ve bilgisayar implantlarına 
olanak tanımıyor ama Google Glass ile en 
azından gerçekliğin üzerine bir sanal katman 
katılıyor. Bu sanal katman çoğu kullanıcının 
ilgisini çekecektir diğer taraftan bunun 
gerçekten gerekli olup olmadığı tartışılır. 
Modernleşen dünyada sürekli İnternet ve 
teknoloji ile iç içe yaşıyoruz. Modern dünya 
insanlara sınırsız iletişim imkânları sunarken 
bir taraftan da insanları yalnızlığa itiyor. 
İnsanlar bir ekranın karşısında saatlerini 
geçiriyorlar. 

Çoğu zaman da yaşadıkları hayatın 
güzelliklerini unutuyorlar veya görmezden 
geliyorlar. Sanal dünya insanlara belki yeni 
ufuklar açıyor ama peki hangi sanal dünya, 
hangi iletişim teknolojisi güneşin doğuşunu 
izlemenin, yıldızlara bakmanın, çiçekleri 
koklamanın veya kuş seslerini dinlemenin 
yerini tutabilir? Gözümüzün önündeki 
İnternet’e ve sürekli bilgi edinmeye gerçekten 
ihtiyacımız var mı? Bu bize gerçekten 
ne katıyor, hayatımızı zenginleştiriyor 
mu? Bizi daha mı mutlu ediyor? Bunları 
sorgulamamız gerekiyor. Gitgide yapaylaşan 
ve makineleşen bir hayata doğru ilerliyoruz. 
Bu makineleşmenin sonu nereye gidecek bunu 
da bilemiyoruz.

Böyle bir hayat istiyor muyuz?

Google Glass bir ticari ürün ve İnternet devi 
Google bu ticari ürünü geniş kitlelere yaymak 
için elinden geleni yapacaktır. Çoğu kişi de 
bu cihazı alıp kullanacaktır. Cep telefonu 
penatrasyon oranları yüzde 90’ları geçti, böyle 
cihazlar da aynı şekilde yaygınlaşırsa nasıl bir 
dünya bizi bekliyor olacak. Google Glass bu 
teknolojinin sadece başlangıcı. İleride bilişim 
teknolojilerinin gelişmesiyle yüz tanımadan, 
karakter analizine kadar birçok uygulama 
bu tür cihazlara entegre olacak. İnsanlar 
gördükleri, konuştukları her kişi hakkında 
anında bilgi alabilecekler. Böyle bir hayat bize 
ne katacak, hayatı güzelleştirip iç dünyamızı 
zenginleştirecek mi? Bunları sorgulamamız 
gerekiyor. Bu sorgulamayı da biz tüketicilerin 
yapması gerekiyor. Yoksa tek amacı kâr 
maksimizasyonu olan Google’den bu soruların 
yanıtlarını beklemek ahmaklık olur. 

Samsung tam gaz!
Samsung geçtiğimiz çeyrekte 70 milyon akıllı telefon sattı. Firma 
neredeyse Apple’dan iki kat daha fazla satış yaptı.

Kore devi Samsung, akıllı cep telefonu pazarında liderliğini sağlamlaştırıyor. IDC’nin 
geçtiğimiz ay yayınladığı rapora göre Samsung geçtiğimiz çeyrekte 70.7 milyon adet 

akıllı telefon sattı. Bu rakam geçen yıl 60 milyon olarak gerçekleşmişti. Apple, iPhone 5 ile 
satışlarını artırsa da Samsung’un çok gerisinde kaldı ve sadece 37.4 milyon adet akıllı telefon 
satabildi. Son rakamlara göre Samsung akıllı cep telefonları pazarında yüzde 33’lük bir yere 
sahip durumda. Apple’ın pazar payı ise sadece yüzde 17. Üçüncü sırada ise yüzde 5 oranıyla 
LG bulunuyor. Bu trend devam ederse Samsung’un çok yakında Apple’ın satışlarını ikiye 
katlayacağı öngörülüyor.

Apple’ın ucuz telefon hamlesi
Apple, Samsung’la daha fazla rekabet edebilmek için alt segmentlere inmeyi planlıyor. Şu 
zamana kadar sadece üst segmente yönelik ürünler sunan firma bir strateji değişikliği ile ucuz 
iPhone üretme kararı aldı. Piyasada dolaşan söylentilere göre ucuz iPhone 300 dolar civarında 
olacak. Apple bu hamle ile Android pazarından pay almayı hedefliyor. Tabii ki bu hamlenin 
firmanın iPhone 5 satışlarını düşürme ihtimali de bulunuyor. Firmanın temmuz-ağustos ayları 
arasında ucuz telefonlarını tanıtması bekleniyor. 

Samsung Galaxy S4 patlaması
Samsung ise Galaxy S4 ile büyük satış patlaması yapmaya hazırlanıyor. Teknoloji dergileri 
tarafından tam not alan Galaxy S4, selefi S3’ten çok daha fazla gelişmiş özelliklere sahip. 
Samsung, Galaxy S3 ile 40 milyon satış adedine ulaşmıştı. S4’ün bu rakamları bile geçebileceği 
öngörülüyor. Apple’n ise iPhone 5S veya iPhone 6’nın ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. 
SamsungGalaxy S4’ün, yeni iPhone piyasaya çıkana kadar büyük satış rakamlarına ulaşacağı 
tahmin ediliyor.
Apple’ın akıllı telefon pazarında en büyük avantajı sadık müşterileri. Yankee Group’un geçtiğimiz 
hafta açıkladığı araştırmasına göre iPhone kullanıcılarının sadece yüzde 9’u yeni telefon olarak 
Android almayı düşünüyor. Apple’ın müşterilerin çoğu yeni telefon seçimlerinde tercihlerini 
yine iPhone’dan yana yapıyor. Bu yüzden mevcut müşteriler Apple’ın bir numaralı müşteri 
portföyünü oluşturuyor. Bunun avantajları yanında dezavantajları da var. Mevcut müşteriler 
firmanın ucuz iPhone’larına yönelirse bu Apple için büyük gelir kaybı olabilir. Apple ucuz iPhone 
ile Android kullanıcılarını hedeflerken bir anda kendi kendisine rakip yaratabilir. Önümüzdeki 
dönemde akıllı telefon pazarı nasıl şekillenecek beraberce izleyeceğiz.
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