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Farklı Bir
Sırt Çantası:
Ballistic

Kitapsız
Halk
Kütüphanesi

En son ABD’nin Connecticut
eyaletinde gerçekleşen ve
28 kişinin ölümüne neden olan
okul saldırısının ardından piyasaya
sürülen Ballistic sırt çantası,
kurşun geçirmiyor. Bir saldırı anında
sırt çantası ile kaçmaya çalışan
öğrenciyi koruması planlanan çanta
aynı zamanda sınıfta veya koridorda
çantasını siper alan bir öğrencinin
hayatını korumayı da amaçlıyor.
Var olan sırt çantasını kullanmak
isteyenler ise, çantalarını bu firmaya
gönderip kurşun geçirmez hale
getirtebiliyor. Bu tür ürünlerin
piyasada boy göstermeye başlaması,
silahsızlanma konusunda ne kadar
geç kalındığının bir göstergesi
olarak yorumlanabilir.

ABD’nin Teksas eyaletinde açılması
planan halk kütüphanesi sadece
50 bilgisayar, 100 e-kitap okuyucu
ve binlerce elektronik kitaptan
oluşacak. Diğer bir ifadeyle, bu
kütüphanede kâğıttan kitap
bulunmayacak. Kütüphanenin dijital
kitaplarından faydalanmak isteyen
kullanıcılar, kütüphanede bulunan
bilgisayarları kullanarak kaynaklara
ulaşabilecek. Ödünç kitap almak
isteyen kullanıcılar ise kütüphanede
bulunan e-kitap okuyuculardan
iki haftalığına kitap ödünç
alabilecek. İki hafta sonunda e-kitap
okuyucular kendisini kapayacak
ve kütüphaneye iade edilmeden
açılmayacak. E-kitapların ve e-kitap
okuyucuların hızla yaygınlaştığı
ABD’de bile sadece dijital
yayınlardan oluşan bir kütüphanenin
toplum tarafından ne ölçüde kabul
göreceğini zaman gösterecek.

www. Amendment2.com
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Geonaute:
360°
Video Kamera
Daha çok otel, konferans salonu
gibi kapalı mekânların içini tanıtmak
için kullanılan 360° fotoğraflar, bu
tür mekânların detaylarının
kullanıcılar tarafından özgürce
keşfedilmesine imkân tanıyan,
artık eski sayılabilecek
bir teknoloji. Geonaute: 360°
video kamera ile çekilen görüntüler
ise benzer şekilde kullanıcının video
görüntüyü özgürce keşfetmesini
sağlayan yeni bir teknoloji.
Diğer bir ifadeyle,
Geonaute 360° ile kaydedilen
bir videoyu istediğiniz açıdan
seyredebiliyorsunuz.
Bu farklı deneyimi yaşamak
için örnek videoyu mutlaka
izlemelisiniz.
http://www.geonaute360.com/

Hiriko Fold
Berlin
OtomobilPaylaşım
Programında
Hiriko Fold, MIT Media Lab, İspanya
merkezli inovasyon kuruluşları
ve farklı yatırımcılar tarafından
geliştirilen, şehir içi kullanım için
tasarlanmış “katlanan” ve
% 100 elektrikli bir otomobil.

Katlanır olma özelliği, aslında zaten
çok kısa olan bu aracın (263 cm)
park halindeyken arka tekerleklerin
ön tarafa daha da yaklaştırılması
ile daha da kısaltılması
(200 cm) anlamına geliyor.
Bu da özellikle kalabalık şehirlerde
daha az park alanı kullanımı
demek oluyor. Ortalama
bir sedan otomobilin 4 metreden
uzun olduğu düşünüldüğünde

Hiriko Fold’un ekonomik yönü
daha iyi anlaşılabilir. 120 km menzile
sahip olan Hiriko Fold, Berlin’de
2013 yılında test çalışmalarının
başlaması ve 2014 yılında da
ticarileşmesi planlanan otomobilpaylaşım programında kullanılmak
üzere seçildi. Berlin merkezli
Deutsch Bahn demiryolu şirketi
tarafından tasarlanan bu programda,
demiryolunu kullanan yolcular,
indikleri istasyondan evlerine
ulaşmak için Hiriko Fold araçları
kullanacak. Planlanan bu otomobilpaylaşım programı, ülkemizde de
Konya’da ve Kayseri’de kullanılan
bisiklet kiralama yöntemine
benzer bir şekilde çalışacak.
www.hiriko.com
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iPhone
Aksiyon Kılıfı
Son yılların popüler
teknolojilerinden biri de
aksiyon kameraları.

Köşemizde bu kameralardan
birkaçını tanıtmıştık.
Böyle bir teknolojiye ihtiyaç
duyan iPhone kullanıcıları
aksiyon kamera kılıfı kullanarak
bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Qmountz, Miveu-X, Hitcase ve
Optrix HD bu konuda çalışan
firmalardan bazıları. Hepsi birbirine
benzer özelliklere sahip olan bu
kılıfları kullanarak kayak yaparken,
sörf yaparken, bisiklet sürer
veya motor sporları yaparken
iPhone’unuzu kullanarak
video çekebileceksiniz.

Bu kılıflardan bazıları kadraja daha
geniş bir alan sığdırmanızı sağlayan
geniş açı lensle birlikte gelirken,
bazıları da kamerayı göğsünüze
sabitlemek üzere tasarlanmış.
iPhone’unuzu kaskınıza veya sörf
tahtanıza sabitlemek istiyorsanız,
bu kılıflardan birini kullanarak
bunu yapmanız mümkün.
www.maptaq.com
www.miveu.com
www.hitcase.com
www.optrix.com
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iXY:
iCihazlar İçin
Stereo
Mikrofon
iXY stereo mikrofon, yüksek
kalite (HD) ses kayıt ihtiyacınızı
iPhone veya iPad’inizi
kullanarak karşılamanız için
tasarlanmış. Yüksek çözünürlüklü
analog-sayısal dönüştürücüye
sahip olan iXY stereo mikrofon
ile 24-bit/96K ses kaydı
yapılabiliyor.

iXY kullanarak katıldığınız
toplantıları veya dersleri yüksek
kalitede kaydedebileceğiniz gibi,
doğal ortamlardan ses efektleri
de kaydedip farklı projelerde
kullanabileceksiniz.
http://www.ixymic.com/

Masaüstü
iCihaz
Her ne kadar cep telefonları
yaygınlaşsa da Audioffice standart
masaüstü telefon kullanmak
isteyenler için bir alternatif
olarak geliştirilmiş.

Bu istasyon sayesinde hem iPhone
cep telefonları masaüstü telefon
rahatlığında kullanılabiliyor hem de
Skype veya Tango gibi
uygulamalarda karşı taraftan gelen
ses daha net duyulabiliyor.

Ayrıca cihaz üzerindeki MEMS
mikrofonlar, sizin sesinizin de karşı
tarafa daha net ulaşmasını sağlıyor.
Özellikle uluslararası video konferans
görüşmeleri için ideal bir çözüm.
Bu istasyon aynı zamanda iPad’lerle
de uyumlu.
http://invoxia.com/
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