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Yapacaklarınızı
İsteseniz de
Size
Unutturmayan
Teknoloji
Tel Aviv Üniversitesi’nde eğitim
gördükleri sırada Ömer Perchik ve
arkadaşları tarafından geliştirilen
Any.Do, günlük hayatı yoğun
olanların iş ve özel hayatlarıyla
ilgili yapılacaklar listelerini
el altında bulundurmasını
sağlayan, iOS ve Android uyumlu
bir uygulama. Yapılacak işlerin
“bugün”, “yarın”, “yakında” ve
“bir gün” kategorilerinden birine,
uygulamanın üst kısmındaki
yazı alanından eklenerek
kayıt altında tutulduğu
uygulamada, kullanıcı her işin
detay sayfasında yer alan
yıldız tuşuna tıklayarak o işin
önemli olduğunu belirtiyor,
doküman tuşuna tıklayarak
işe bir not ekliyor, zil işaretli
tuşa tıklayarak alarm ekliyor,
ataç işaretli tuşa tıklayarak
fotoğraf ekliyor, kişiler butonuna
tıklayarak da işini telefon
rehberinden ve Facebook
arkadaşlarından bir kişiyle
paylaşabiliyor.

Akıllı Klavye Uygulaması
Sürükle bırak yöntemiyle
sıralanabilen işlerden herhangi
biri gerçekleştirildiğinde,
kullanıcı parmağını ilgili işin
üzerine getirip sağa doğru
kaydırıyor ve işin üzerinde bir
çizgi ve sonunda bir çarpı işareti
beliriyor. Kullanıcı tamamlanan
işi tekrar aktifleştirmek istediğinde
parmağını iş üzerinde bu defa
sola doğru kaydırıyor, işi kalıcı
olarak silmek istediğinde ise çarpı
işaretine dokunarak silebiliyor.
Uygulama, yapılacak işler listesini
başkalarıyla paylaşmanıza ve
liste üzerinde yapılan
değişiklikleri eş zamanlı olarak
takip etmenize olanak sağlıyor.
Tüm bunların yanı sıra akıllı
telefonunuza gelen cevapsız
çağrılar için otomatik hatırlatma
oluşturuyor ve çağrının geldiği
kişiyi uygulama içinden doğrudan
arama imkânı sağlıyor.
Arayüzü siyah ve beyaz olan
uygulamanın Türkçe dil
desteği yok.
http://www.any.do/

Microsoft bünyesinde özel bir birim olarak
çalışan Garage Group, Android platformu için geliştirdiği
akıllı klavye uygulaması Hub Keyboard’u tanıttı.
Sunduğu hızlı erişim seçenekleri ile mesajlaşmayı daha
pratik hale getirmeyi hedefleyen uygulama, kullanıcıların
uygulamalar arasında geçiş yapmadan tek bir klavye
uygulaması üzerinden telefonlarındaki bilgilere ulaşmasını
ve birçok işlemi gerçekleştirmesini sağlıyor.
Akıllı klavyede harflerin bulunduğu alanın üzerinde
yer alan çubuğun üstünde dört tuş var ve
her biri ile ayrı bir işlem gerçekleştiriliyor. Örneğin birinci
tuşa dokunduğunuzda daha önce kaydettiğiniz metinlerin
listesi geliyor ve kullanmak istediğiniz metni seçerek
kolayca karşı tarafa yönlendirebiliyorsunuz. Uygulamanın
üst çubuğunda yer alan ikinci tuşa dokunduğunuzda ise
Office 365, OneDrive ve SharePoint uygulamalarındaki
dosyaların linkine kolayca erişip istediğiniz kişiye
gönderebiliyorsunuz. Üçüncü tuş ile telefonunuzdaki
ve Office 365 hesabınızdaki kişi listesinden bir kişinin
bilgilerine kolayca erişip mesaj gönderebiliyor ve çubuğun
sonunda yer alan çeviri tuşuna basarak yazdığınız
bir metni uygulamanın desteklediği dillerden herhangi
birine çevirtip karşı tarafa öyle iletebiliyorsunuz.
Klavyedeki hızlı erişim tuşları aktif haldeyken otomatik
tamamlama özelliğinin devre dışı kalması ve dosya erişim
özelliğinden sadece dosyalarını Office 365’te saklayanların
faydalanabilmesi ise uygulamanın eksik yönleri olarak
göze çarpıyor. Hızlı erişim seçeneklerinin zamanla artması
beklenen uygulama şimdilik sadece ABD’de kullanılabiliyor.
https://blogs.microsoft.com/firehose/2016/02/23/hub-keyboard-app-frommicrosoft-garage-makes-it-easy-to-multitask-from-one-mobile-screen/

