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Kablosuz
Ses Sistemleri

Artık “internette bir şeyler aramak”
kavramının karşılığı olarak kullanılan
Google, şirketler için tasarladığı
özel web arama sunucusunu
piyasaya sürdü. Bu sunucu sayesinde
şirketler kendi sunucularındaki
belgelerin içinde arama yapabilecek.
GSA 7.0’ın içindeki motor, Google’ın
2000 yılında kullandığı arama
motorunun gücüyle aynı kapasitede:
1 milyar sayfa. Diğer bir ifadeyle
şirketler, sunucularındaki 1 milyar
sayfaya kadar olan belgelerin
içindeki bilgilere bu cihaz sayesinde
saniyeler içinde ulaşabilecek.

Artık evinizdeki kişisel eğlence
sistemlerinin ve elektronik cihazların
büyük bir kısmında kablosuz ağlara
bağlanma özelliği var. Televizyonlar,
bilgisayarlar, cep telefonları ve
multimedya oynatıcılar evlerimizde
yaygın olarak kullanılan, kablosuz
bağlantı özelliğine sahip cihazlar
arasında. Bu cihazların ses çıkışları
da genellikle ya doğrudan kendi
hoparlörleri üzerinden ya da daha
kaliteli bir ses sistemine bağlanarak
oluyor. Her şeyin kablosuzunun
tercih edildiği bir dijital dünyada,
ses sistemlerinin bu akımdan geri
kalması tabii ki düşünülemez.
Parrot Zikmu Solo, 100W güce
sahip bir kule hoparlör sistemi.
Zikmu Solo ses sistemini, üzerindeki
ethernet girişini kullanarak veya
WiFi üzerinden ev ağınıza dâhil
edebiliyorsunuz. Bu sayede yine ev
ağınıza dâhil edebildiğiniz bilgisayar,
televizyon gibi medya oynatıcıların
ses çıkışını Zikmu Solo üzerinden
alabiliyorsunuz. Ayrıca Zikmu
Solo’nun ayarlarına, kendi web
sayfası üzerinden veya bu ses sistemi
için özel olarak yayımlanmış olan
iPhone ya da Android uygulamasını
cep telefonunuza indirerek de
ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede her
akıllı cep telefonu bir uzaktan
kumandaya dönüşmüş oluyor.
Üstelik Zikmu Solo’yu kontrol etmek
için evde olmanıza da gerek yok.

www.google.com/enterprise/search

www.parrot.com

Şirketler İçin
Özel
Web Arama
Sunucusu:
GSA 7.0

ARIS kablosuz ses sistemi de
benzer şekilde kablosuz
olarak evinizdeki bilgisayar
ağına bağlanabiliyor.
ARIS’i diğer kablosuz ses
sistemlerinden ayıran özellik ise
Windows 7 ve Windows 8
işletim sistemleri ile uyumlu olması
ve Bluetooth bağlantı özelliğinin
bulunması. Yine Zikmu Solo’da
olduğu gibi ARIS’in ayarlarına
da Android, Windows, IOS gibi
pek çok işletim sistemlerinde
çalışan uygulamalarla, ağ
üzerinden ulaşabiliyorsunuz.
Aris.aperionaudio.com
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Ultra
Çözünürlüklü
Televizyonlar
Yolda
Logitech TV
Kamera

404 Sayfa
Bulunamadı
Hatası

Skype internet üzerinden ücretsiz
sesli ve görüntülü görüşme
yapmamızı sağlayan programlar
arasında belki de en yaygın
olarak kullanılanı. Normalde
bilgisayar, tablet veya akıllı telefon
üzerinden kullanmaya alışkın
olduğumuz Skype’ı, Logitech TV
Kamera HD üzerinden, bunların
hiçbirisine ihtiyaç duymadan
kullanabiliyorsunuz. HD
televizyonunuzun HDMI girişine
bağlayacağınız Logitech TV kamera
HD cihazınızı kablosuz veya kablolu
olarak internete bağladığınızda
Skype’a bağlanmış oluyorsunuz.
Geniş açılı merceği sayesinde
odadaki herkesi ekrana sığdırabilen
kamera, televizyonunuz açık
olmasa da çağrı alabiliyor. Sürekli
internete bağlı kalan cihazınız,
Skype üzerinden arandığınızda
sizi uyarıyor ve televizyonunuzu
açıp görüntülü görüşme
yapabiliyorsunuz. Kameranın
yakınlaştırma özelliğini kullanarak
karşı tarafa bulunduğunuz odanın
istediğiniz kısmını gösterebileceğiniz
gibi dijital kaydırma ve eğme
özelliklerini kullanarak görüntüyü
yatay veya dikey hareket ettirebiliyor
ve görüntüyü bulunduğunuz
odanın istediğiniz bir noktasına
odaklayabiliyorsunuz.

İnternet üzerinde ulaşmaya
çalıştığınız sayfaya çeşitli nedenlerle
ulaşamadığınız olmuştur.
Bu gibi durumlarda “Hata 404-Sayfa
Bulunamadı” hata ekranı gelir.
Brüksel merkezli Missing
Children Europe (MCE) ve Child
Focus dernekleri, Avrupa’daki
kayıp çocukları bulmak amacıyla
bu hata sayfalarında kayıp
çocukların resimlerini gösterecek
olan Notfound.org girişimini
başlattı. Bu girişimde, sunuculara
bir kaç dakika içinde eklenebilen
basit bir kodla, ulaşılmaya çalışılan
sunucuda bulunamayan bir sayfayla
karşılaşıldığında kayıp bir çocuğun
fotoğrafı kullanıcıya gösteriliyor.
Bu sayede çok fazla çaba
sarf etmeden milyonlarca
bilgisayar kullanıcısının, kayıp
çocukların bulunmasına
yardımcı olması ümit ediliyor.

Full HD olarak tanıdığımız 1920
X 1080 piksel çözünürlüğe sahip
televizyonların, raflarda ve evlerde
yerini alalı, teknoloji takvimine
göre, çok uzun zaman oldu.
Daha fazla çözünürlük isteyenler için
artık yeni standard Ultra Definition
(UD) televizyonlar. UD televizyonlar
4K UDTV (2160p) ve 8K (4320p)
olarak tasarlanmış. 4K UDTV, normal
HDTV’nin 4 katı çözünürlüğe sahip,
8K ise, 8 katı çözünürlüğe sahip.
LG tarafından satışa sunulan 84 inç
(215 cm) LED TV 4K UDTV olarak
karşımıza çıkıyor. Son kullanıcı için
tasarlanan bu ürünlerde
seyredeceğimiz videoların genellikle
HD yani 1080p çözünürlükte
olduğunu düşünürsek, bu kadar
büyük çözünürlük için henüz
erken diyebilirsiniz, ama LG bunu
da düşünmüş ve Resolution
Upscaler Plus, yani çözünürlük
artırıcı teknolojiyi geliştirmiş.
Bu ne anlama geliyor?
Seyretmek istediğiniz 1080p
çözünürlüğe sahip videonuzun
çözünürlüğü sanal olarak 2160p’ye
arttırılıyor. Bu teknolojiyi deneyen
uzmanlar, görüntü kalitesinin
üst düzeyde olduğunu belirtiyorlar.
Tabi LG bu alanda yalnız değil,
Sony’de benzer şekilde 84 inç
bir UDTV piyasaya sürmüştü.
Ayrıca Samsung ve Sharp’ın da
benzer modelleri teknoloji
fuarlarında, en azından prototip
olarak, yer alıyor. Tabi bu noktada
karar vermeniz gereken şey:
birikimizi yeni bir arabaya mı yoksa
bu televizyona mı yatıracaksınız?.

www.logitech.com

www.notfound.org

www.lg.com
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