YouTube Uptime uygulaması
şimdilik Apple iOS’ta deneme
aşamasında.

YouTube Çağı
Arkadaşlarla video paylaşmanın zor olduğunu düşünen üç

video izleniyor. Google’ın Area120 adlı kuluçka merkezinden

kafadar 2005’te YouTube’u kurdu ve video izleme ve paylaşma

bir ekip YouTube’un sosyal etkisini daha da artırmak için

kültürünü tümüyle değiştirdi. YouTube, Google ve Facebook’tan

Uptime adında yeni bir uygulama yayımladı. Şimdilik sadece

sonra dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi haline geldi.

iOS cihazlarda kullanılabilen uygulama aynı videoyu izleyen

Başlangıçta gençler kullanırken bugün her yaştan insanın ve

kişilerin deneyimlerini paylaşmasını sağlıyor. Eğlenceli bir

hatta kuruluşun kullandığı bu site kendi video yıldızlarını dahi

arayüzü olan uygulama canlı video uygulamalarına, örneğin

çıkardı. Bu yıldızlar zaman zaman büyük tartışmalara da neden

Periscope’takine benzer bir etkileşim olanağı sunuyor. YouTube

oluyor. PewDiePie takma adını kullanan İsveçli Felix Arvid Ulf

canlı televizyon hizmeti YouTube TV’yi de geçtiğimiz ay

Kjellberg’in 50 milyonun üzerinde takipçisi var ve videoları

duyurdu. Netflix, Amazon gibi dişli rakiplerle mücadele edecek

15 milyar defa izlenmiş. PewDiePie geçtiğimiz günlerde

olsa da YouTube’un geniş kitlesi rekabette avantaj sağlayacaktır.

yayımladığı videolarda Yahudi karşıtı bazı ifadeler kullandı

Şimdilik sadece ABD’de kullanılan hizmetin aylık abonelik ücreti

ve eleştirileri üzerinde topladı. Hatta bu durum YouTube

35 dolar. YouTube video ile ilgili her alanda başat oyuncu olmak

yıldızlarının sorgulanmasına da neden oldu. Yine de YouTube’u

için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

her geçen gün daha fazla kişi kullanıyor. Öyle ki dakikada

_
https://youtube.googleblog.com

YouTube’a 300 saatlik video yükleniyor. Günde 1 milyar saatlik

Amazon Echo, Katil Kim?
Victor Collins Kasım 2015’te Arkansas’ta

sonra söylenen cümleleri internete gönderiyor.

misafir olduğu evin banyosunda ölü bulundu.

Bu şekilde anahtar sözcükler söylenmeden veri

Ev sahibi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Polis

aktarımı başlamamasına rağmen kişisel bilgiler

evde bulunan Amazon Echo akıllı müzik çaların

de internete gönderilebiliyor. Evlerde kullanılan

olayla ilgili kayıt tutmuş olabileceğini düşünerek

çok sayıda elektronik cihaz ve bunlara kurulan

Amazon’dan yardım istedi. Firma kişisel bilgilerin

uygulamalar düşünüldüğünde önümüzdeki

gizliliği gerekçesiyle bilgiyi vermeyi reddetti.

yıllarda her evin “biri bizi gözetliyor evi”ne

Sonrasında ev sahibinin rızasıyla cihazın

dönüşeceğini söylemek yanlış olmasa gerek.

kaydettiği bilgiler polise teslim edildi. Tüm bu

_
http://edition.cnn.com/2017/03/07/tech/amazonecho-alexa-bentonville-arkansas-murder-case/

süreç yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Evleri akıllı hale getiren cihazlar mahremiyeti
yok edip aleyhinize tanıklık ederse ne olur?
Google, ürettiği akıllı ev cihazlarının sadece
özel sözcüklere duyarlı olduğunu açıkladı. “Hey
Google” gibi sözcükleri tanımak için internete
ihtiyaç duymayan sistem bu sözcükleri duyduktan

Amazon Echo sizi
dinliyor olabilir.

57

54_59_teknoyasam_nisan_2017.indd 39

27.03.2017 10:00

