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Hangouts
Artık neredeyse bütün mesajlaşma/
sohbet programlarında ikili
video konferans özelliği var.
Yani MSN Live, Google Talk, Skype
gibi programlarda iki kişi sesli
ve görüntülü olarak konuşabiliyor.
Google+ Hangout ise aynı anda
10 kişinin video konferans
yapmasına imkân tanıyor.
Ayrıca bilgisayarı başında olmayan
kişileri de yine Google+ Hangout
üzerinden telefonlarından arayarak
konferansa dâhil edebiliyorsunuz.
Normalde bilgisayar ve internet
üzerinden video konferans özelliği
tamamen ücretsiz. Telefonla
katılım, aradığınız telefonlar ABD’de
veya Kanada’da ise yine ücretsiz.
Türkiye’den bir ev/iş telefonu
ararsanız dakikada 0,03 dolar ücret
ödemeniz gerekiyor. Konferans
sırasında katılımcılardan herhangi
biri YouTube uygulamasını çalıştırıp
bütün katılımcılara herhangi bir
video gösterebiliyor. Bunun yanı
sıra kullanıcılar ekranlarını diğer
kullanıcılarla paylaşabiliyor.
Ayrıca Google Docs kullanarak ortak
belgeler de oluşturabiliyorsunuz.
Hang Out’un canlı yayın özelliğini
kullanırsanız, sınırsız sayıda izleyici
yayınınızı canlı olarak izleyebiliyor.
Canlı yayınınız sırasında kaç kişinin
sizi izlediğini görebiliyorsunuz.

iOS cihazlar
için: Apple
Haritalar mı?
Google
Haritalar mı?

iPhone kullanıcıları için vazgeçilmez
uygulamalardan biri olan Google
Haritalar, iOS 6.0 ile birlikte
kaldırılmıştı ve yerine Apple Maps
uygulaması konulmuştu. Apple
Maps ise verdiği yanlış adres
tarifleri yüzünden sürekli müşteri
şikâyetlerine konu oldu. Hatta bu
yüzden Apple’ın CEO’su Timothy D.
Cook, müşterilerinden özür diledi
ve daha sonra haritalardan sorumlu
yöneticiyi görevden uzaklaştırdı.
Apple Maps’in sebep olduğu en
son olay, Avustralya’da gerçekleşti.
Avustralya’da Mildura kasabasına
gitmek isteyen Apple Maps
kullanıcıları kendilerini telefonun
çekmediği ve yakınlarında bir
benzin istasyonu bile bulunmayan
Murray-Sunset Milli Parkı’nda buldu.

Hatta bazı kullanıcılar orada
24 saat kadar mahsur
kaldı ve ciddi tehlikeler atlattı.
Apple ile iletişime geçen
Avustralya polisi durumdan
Apple’ı haberdar etti ve
sorun giderildi. Tabii iPhone
kullanıcılarının cevabını merak
ettiği soru şuydu: Ya tek
sorun Mildura kasabası değilse?
Neyse ki iPhone kullanıcıları
artık sorunlarından kurtulamayan
Apple Maps’e alternatif olarak
tekrar Google Maps kullanmaya
başlayabilecek, çünkü
Google Maps iOS 6.0 için
AppStore’da ücretsiz olarak
kullanıma sunuldu.
http://maps.apple.com

Ayrıca yayın sonunda kaydedilen
görüntüler hem YouTube hesabınıza
hem de Google+ hesabınıza
yükleniyor.

http://www.google.com/mobile/maps

http://hangouts.google.com
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Günde 1 Saniye
Hayatınızı bir film şeridi gibi
izlemek ister misiniz?
Günde 1 Saniye uygulamasının
amacı bu. Bu uygulama sayesinde
hayatınızın her 10 yılı size
1 saatlik bir video olarak geri
dönecek. Ya da her yıl için
6 dakika olarak. Uygulamayı
yükledikten sonra her gün
telefonunuzla çektiğiniz
videolardan istediğiniz 1 saniyeyi
bu proje için seçebiliyorsunuz.
Bunu yapmadığınız gün
program sizi uyarıyor.
O gün video çekmediyseniz
programın ara yüzünü
kullanarak bu amaçla bir video
çekebiliyorsunuz. Aynı anda
istediğiniz kadar proje
başlatabiliyorsunuz. Yüzünüz,
çocuklarınız, şehriniz, otomobiliniz
için farklı projeler başlattığınızda
yıllar içindeki değişiklikleri
bir film şeridinde izleyebiliyorsunuz.
Projenizi isterseniz iCloud
üzerinde, YouTube’da,
Vimeo’da, Facebook’ta veya
Twitter’da saklayıp sevdiklerinizle
paylaşabiliyorsunuz.

Drobo
5N: 20TB
Çok fazla miktarda sayısal
veri depolama ihtiyacı olanlar için
teknolojinin sunduğu çözümler
her geçen gün gelişiyor.
Drobo 5N içerisine 5 adet 3,5 inç
SATA II/III veya solid state disk
yerleştirebiliyorsunuz. Bu kutuda
bir adet de mSATA solid state disk
için bağlantı noktası bulunuyor.
Bu durumda piyasada bulunan
en büyük SATA sabit disklerden
5’ini yerleştirdiğinizde, Drobo 5N
size 20 TB veri depolama alanı
sunuyor. Ayrıca cihaz üzerinde
bütünleşik olarak bulunan Gigabit
ethernet bağlantı soketi ile
isterseniz kablolu veya kablosuz
bir yönlendirici kullanarak
yerel ağlarınız üzerinden de
bu 20 TB veriye ulaşabiliyorsunuz.

http://kck.st/SqW8Ue

Eğer Mac OS kullanıyorsanız
ve daha çok veriye ulaşmanız
gerekiyorsa, o zaman
Drobo 5D’yi tercih edebilirsiniz.
Drobo 5D’de bulunan thunderbolt
bağlantısı ile 6 adete kadar
Drobo 5D’yi birbirine
bağlayabilirsiniz.
Bu durumda 96 TB’a kadar
veri depolayabiliyorsunuz.
www.drobo.com
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Looky Lock

Cüzdan bulucu:
Wallet TrackR
DoorBot

Çocukların fotoğrafını çekmek
pek çok açıdan çok zordur.
Herhangi bir noktaya odaklanma
süresi çok kısa olan çocukların
objektife bakmalarını sağlamak
için çok basit bir alet geliştirilmiş.
Looky Lock adı verilen bu alete
takacağınız bir akıllı telefonda
oynatacağınız bir çizgi film
ile artık çocuklar gözlerini
objektifinizden ayıramayacak.
http://goo.gl/uCKSF

Wallet TrackR kredi kartı
büyüklüğünde bir bluetooth cihaz.
Cüzdanınıza yerleştiriyorsunuz ve
cep telefonunuza bu bluetooth
kartı tanıtıyorsunuz. Daha sonra,
cep telefonunuz cüzdanınızdan belli
bir mesafeden fazla uzaklaştığında
cep telefonunuz sizi uyarıyor.
Eğer bu uyarıyı duymazsanız,
cüzdanınızın cep telefonunuzun
alarmı çaldığı andaki GPS konumu
kaydediliyor. Daha sonra c
üzdanınızı kaybettiğinizi fark
ettiğinizde bu GPS koordinatlarını
kullanarak cüzdanınızın yerini
bulabiliyorsunuz (tabii cüzdanınız
hâlâ orada duruyorsa).
Ayrıca cüzdanınız bluetooth
bağlantı alanı içinde ise ama yine
de bulamıyorsanız, o zaman da
Wallet TrackR’daki alarmı
etkinleştiriyor ve gelen alarm
sesini takip ederek cüzdanınızı
bulabiliyorsunuz.

Evde yokken kapınız çalarsa
kapıda kimin olduğunu görmek
ister misiniz? Peki ya kapınızı
çalan kişiyle konuşmak? DoorBot
ve bir akıllı telefon kullanarak
bunları yapmanız mümkün.
Evinize gelen ziyaretçi zile
bastığında çalışmaya başlayan
DoorBot, akıllı telefonunuza
ziyaretçinizin görüntüsünü
yayınlamaya başlıyor. İsterseniz
ziyaretçiyle konuşabiliyorsunuz.
Eğer Lockitron kilit sistemini
de kapınıza takarsanız, akıllı
telefonunuz üzerinden kapıyı
açmanız da mümkün.
http://goo.gl/tqqkn

http://www.wallettrackr.com/
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Sync.in
Spectacam:
Çift yönlü
aksiyon
kamerası

Ortak bir belge üzerinde aynı
anda çalışmak isteyen bir
grup insanın bir ekran karşısında
toplandığı günler artık geride
kalıyor. Sync.in sayesinde
aynı belge üzerinde çalışmak
isteyenler kendi bilgisayarlarının
başında bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Bu sayfalarda farklı özelliklere
sahip aksiyon kameralarından
bahsetmiştik. Spectacam’ı
diğerlerinden ayıran en büyük
özellik hem ön hem de arka
tarafında lens bulunması ve her
iki kameradan aynı anda video
kaydı yapılabiliyor olması.
Her iki kamerası da 1080p HD
görüntü çeken Spectacam’ın
batarya ömrü 3 saat, ağırlığı
60 gram. Wifi üzerinden
bağlanıldığında akıllı telefonlar
ile de kumanda edilebiliyor.

Bu çalışma sırasında katkıda
bulunan kişilerin isimleri ve her
bir isme ait renk kodu ekranda
beliriyor. Ekranda bütün
takım arkadaşlarının yaptığı
değişiklikler farklı bir renkte
göründüğü için, herkes kimin
ne tür bir değişiklik yaptığını
görebiliyor. Ayrıca yapılan bütün
değişiklikler bir film şeridi
gibi ileri geri sardırılarak kim,
ne zaman, ne tür değişiklik
yapmış izlenebiliyor.

http://spectacam.com/

www.sync.in

YouTube
Capture
YouTube, internet erişimi olan
herkesin, çektiği videoları
istediği kişilerle veya herkesle
paylaşmasını sağlayan bir platform.
Şimdi akıllı telefonunuzla
çektiğiniz videoları doğrudan
YouTube’a yüklemeniz çok kolay.
iPhone ve iPod Touch için
geliştirilen YouTube Capture
ile videonuzu çekiyorsunuz
ve sadece bir tuşa basarak
videonuzu yayınlayabiliyorsunuz.

Bu sayede hem videolarınız
telefonunuzda hiç yer
kaplamayacak hem de daha
güvenli bir yerde olacaklar.
http://www.youtube.com/capture
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