Sessiz Konuşun
Bazen telefondan bir şeyler yazmak zor gelir ama ortam sesli konuşmak için de uygun değildir. Bu gibi durumlarda, ağız
hareketleriyle telefona bir şeyler yazdırabilmek faydalı olabilir. SilentSpeller adındaki proje tam da bu sorunu çözmek
için geliştirildi. Ağza takılan dişlik benzeri bir aparat sayesinde, ses çıkarmadan ama konuşur gibi yaparak metin yazmak mümkün. Dilin ve çenenin hareketlerine göre sözcükleri oluşturan sistem; harﬂerde %97, sözcüklerde ise %93 başarıyla çalışıyor. Georgia Teknoloji Enstitüsünden Prof. Thed
Starner öncülüğünde geliştirilen proje, özellikle kütüphane
gibi çok sessiz yerlerde veya ses duymanın mümkün olmadığı çok gürültülü yerlerde kullanılabilir. Şimdilik yazı yaz-

mak için kablolu bir ağızlık kullanılsa da ileride kablosuz bir
sürümünün geliştirilebileceği düşünülüyor. Google tarafından desteklenen projenin yakın zamanda ürüne dönüşmesi
beklenmese de bu tür alternatif iletişim şekilleri özellikle engelli bireyler için hayli faydalı olabilir.
Öte yandan insanların sesleri nasıl çıkardığını merak ediyorsanız https://dood.al/pinktrombone sitesini ziyaret edebilirsiniz. Dil ve dudak hareketleri ile üﬂeme gücü gibi parametrelerle oynayarak farklı harﬂeri çıkarabilirsiniz. Anlamlı sesler çıkarmak zor olsa da projenin özellikle çocukların ilgisini
çekeceğini düşünüyoruz.

Şifreli Emoji
Kimi zaman birisine attığınız mesajların başkaları tarafından okunmasını istemeyebilirsiniz. Böyle durumlar için her
iki tarafın da özel uygulamalar kullanması gerekir. cryptoji.
com bu soruna pratik bir çözüm getirdi. Siteye girip iletmek
istediğiniz mesajı yazıyorsunuz sonra da istediğiniz bir gizli sözcükle şifreliyorsunuz. Site size emojilerden oluşan bir
mesaj sunuyor. Bu emoji mesajını gönderdiğiniz kişi, tanımladığınız şifreyi kullanarak aynı adresten mesajınızı okuyabilir. Mesajı telefonunuzda okuyan diğer kişilerse sadece
emojiler görür. Açık kaynak olan proje yazdığınız mesajları sadece sizin bilgisayarınızda tutuyor. Meraklı okurlarımız
için biz de bir mesaj hazırladık, aşağıdaki emoji metnini
TeknoYaşam şifresiyle çözerek mesajımıza ulaşabilirsiniz.
Bu arada 2021’de dünyada en çok kullanılan emoji, gülmekten gözleri yaşaran emoji olmuş. İlk emojiler, 90’ların sonunda Japon telekomünikasyon ﬁrması NTT Docomo çalışanı Shigetaka Kurita tarafından icat edildi. 2011’de

Unicode şirketler birliği tarafından resmen tanınmasının
ardından dijital dünyada hızla yaygınlaşan emojiler artık
hayatımızın bir parçası.

1999’da ilk defa kullanılan emojiler

Eğer kullandığınız klavyede emoji yoksa endişe etmeyin.
copychar.cc adresinden klavye ile yazması zor olan birçok sıra dışı karakteri bulabilirsiniz. Emojilere ek olarak hiyerogliﬂer, para birimleri,
matematiksel notasyonlar ve çeşitli sembolleri bu sitede bulabilirsiniz.
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