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Monitörden Yans›yanlar
L e v e n t

D a ﬂ k › r a n

l e v e n t d a s k i r a n @ y a h o o . c o m

Biliﬂim Merakl›lar›na Ücretsiz Sözlük
.

Biliﬂimle ilgili konulara ilgi duyanlar›n ço¤u bu alanda yabanc› terimlerin
çoklu¤undan yak›n›rlar, gerçekten de öyle. Donan›mlar, iﬂletim sistemleri ve
hatta s›radan bir bilgisayar› bir araya getiren bileﬂenlere duyulan merak bile bir
anda insan› ne oldu¤u anlaﬂ›lmayan düzinelerce terimle karﬂ› karﬂ›ya getiriyor.
Biliﬂim sektörüne yönelik yay›nlar konusunda güçlü bir isme sahip olan Pusula
Yay›nc›l›k, Prof. Dr. Bülent Sankur’un 10 y›ll›k çabas›n›n ürünü olan Biliﬂim
Sözlü¤ü’yle bir süredir bu konudaki kaynak eksikli¤ini gidermeyi amaçl›yordu.
Geçti¤imiz aylarda al›nan sevindirici bir kararla, kitab›n güncellenmiﬂ içeri¤i
elektronik sözlük format›nda ‹nternet üzerinden ücretsiz olarak da¤›t›lmaya
baﬂland›. Sözlü¤ü edinmek için http://www.bilisimsozlugu.com adresine giderek Biliﬂim Sözlü¤ü 2005 adl› program› çekip bilgisayar›n›za kurman›z yeterli.
Kullan›c›s›na s›n›rs›z kullan›m imkan› sa¤layan bu elektronik sözlükte, biliﬂime
dair 17 bin kavram Türkçe karﬂ›l›klar› ve detayl› aç›klamalar›yla yer al›yor. Üstelik bildi¤iniz bir terim sözlükte yer alm›yorsa, program›n menüsünden Katk›
seçene¤ini t›klayarak gönderece¤iniz mesajla kapsam›n geniﬂlemesine bizzat
katk›da bulunabiliyorsunuz. Konuya ilgi duyanlar›n ve biliﬂim terimlerine yönelik kaynak aray›ﬂ›nda olanlar›n mutlaka el alt›nda bulundurmalar›nda fayda var.

Kavramsal Bozuklu¤u
Olanlara Teknoloji Deste¤i
Kavramsal bozukluklara neden olan Parkinson benzeri hastal›klara yakalananlar, hastal›k ilerledikçe günlük hayatta rutin olan ﬂeyleri unutmaya ve
dünyaya yabanc› gözlerle bakmaya baﬂl›yorlar. AgentSheets firmas›, bu tür
kavramsal bozuklu¤u olan hastalar için el bilgisayar› ve GPS (küresel konumland›rma) teknolojisini birleﬂtiren de¤iﬂik bir hat›rlatma ve yönlendirme
sistemi kurmay› amaçl›yor. Sistemin ana fikri ﬂu: Cihaz GPS yard›m›yla kiﬂinin nerede oldu¤unu anl›yor, ard›ndan rutin olarak yap›lan iﬂleri kolaylaﬂt›racak seçenekler sunuyor. Örne¤in sistemi kullanan hasta yolda yürürken
kaybolacak olursa basit ve anlaﬂ›l›r simgeler kullanan menü kiﬂinin nereye

Dizüstü Al›rken
Ekran›na da Bak›n
Kendimi bildim bileli bir gelenektir: ‹lanlarda veya k›lavuzlarda bilgisayar
konfigürasyonlar›ndan bahsedilirken anakart›n yonga setinin ad› gibi kullan›c›n›n ne anlama geldi¤ini ömür billah anlamayaca¤› detaylar verilir de, monitörün özellikleri üstü kapal› geçiﬂtirilir. Oysa monitör bu ilgisizli¤i hak etmeyecek kadar önemli bir bileﬂendir. Birincisi, ﬂatafatl› isimlere sahip tüm bileﬂenlerin siz görmeden yapt›¤› her ﬂeyi size düzgün olarak göstermek gibi bir
sorumlulu¤u taﬂ›r. ‹kincisi, kaliteli ve kalitesiz bir televizyon ekran›na bakmaya benzer biçimde bilgisayar
kullan›m›ndan alaca¤›n›z zevki do¤rudan etkiler.
Üçüncüsü, saatler boyunca karﬂ›s›na dikilip sürekli
bakt›¤›n›z bir cihaz olarak sa¤l›¤›n›z› do¤rudan ilgilendirir. ﬁu halde ister masaüstü olsun ister dizüstü,
bilgisayar seçerken monitörün özellikleri ve kalitesi
çok önemli. Peki ama dizüstü bilgisayarlar›n monitörleri hep birbirinin ayn› de¤il midir? Piyasay› ﬂöyle bir dolaﬂt›-

Biliﬂim Sözlü¤ü 2005, içerdi¤i 17 bin terimin yan›nda kullan›c›lardan gelecek katk›larla
eksiksiz bir baﬂvuru kayna¤› olmay› hedefliyor.

gitmek istedi¤ini ö¤reniyor ve o tarafa yönlendiriyor, hatta do¤ru otobüse
binmesini sa¤lamak için asistanl›k bile
yap›yor. Ne zaman uygulamaya geçece¤i veya uygulamada ne ölçüde baﬂar›l› olaca¤› ﬂimdilik belli de¤il, ancak
yine de umut verici bir çal›ﬂma oldu¤u
su
götürmez.
Detayl›
bilgiyi
http://agentsheets.com/research/mobility_agents/index.html adresinden
edinebilirsiniz.
Kavramsal bozuklu¤u olan hastalar,
gündelik hayatlar›n› ba¤›ms›z olarak sürdürebilmek için
yak›nda teknolojiden yard›m alabilecekler.

¤›n›zda küçük veya büyük, parlak veya mat, normal veya geniﬂ ekran gibi birçok ayr›m›n farkl› marka ve modeller aras›nda da¤›ld›¤›n› görebilirsiniz. Haliyle tüm bu görüntüleme birimlerinin de kendilerine has özellikleri, avantajlar› ve dezavantajlar› var. Biraz kafan›z› kar›ﬂt›rm›ﬂ olabilirim, ancak dizüstü
bilgisayarlar›n pahal› cihazlar olduklar› ve en az 2-3 y›l sahiplerinden ayr›lmad›klar› düﬂünüldü¤ünde bilinçli bir tercih yapmak için biraz bir ﬂeyler biliyor
olman›n gereklili¤ine siz de hak verirsiniz. ‹ﬂte http://www.notebookreview.com/ adresindeki Notebook Review sitesi, http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2549 adresinde yer alan incelemesinde bu konuyu masaya yat›rarak dizüstü monitörlerin mevcut tüm özelliklerine detayl›
aç›klamalar getirmiﬂ. WSXGA+ neyin nesi, ekran›m mat olursa ne
olur, geniﬂ ekran kullan›rsam ekrandaki simgeler yanlara do¤ru geniﬂler mi, baz› ekranlar›n alt köﬂesi neden üst köﬂesinden daha parlak, ölü piksel ne demek, ve en önemlisi kullan›m al›ﬂkanl›klar›ma
göre benim için ideal bir ekran nas›l olmal›
gibi sorulara cevap ar›yorsan›z, incelemenizi öneririm.
Dizüstü bilgisayar al›rken ekran›n› da de¤erlendirin.
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