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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

OpenOffice.org Yenilendi
.

Kapsaml› bir ofis paketine ay›rabilecek bütçesi olmayan, ancak böyle bir
paketin eksikli¤ini de fazlas›yla hisseden kurum ve kullan›c›lar›n gözdesi OpenOffice.org yaz›l›m paketinin 2.0 sürümü, yaklaﬂ›k 2 y›ll›k bir haz›rlanma sürecinin ard›ndan geçti¤imiz ekim ay›n›n sonlar›na do¤ru kullan›ma sunuldu.
OpenOffice.org’un özelli¤i, Microsoft Office’dekilere benzer fonksiyonlarla
donat›lm›ﬂ yaz›l›mlardan oluﬂan kapsaml› bir ofis paketi olmas›na ra¤men tamamen ücretsiz oluﬂu. Yaz› yazmak için Writer, hesap tablolar› oluﬂturmak
için Calc, sunum haz›rlamak için Impress, çizim ve ﬂemalar›n›z› haz›rlamak
için Draw, veritaban› uygulamalar›n›z için Base ve özel matematik formülleri
oluﬂturabilmeniz için Math programlar›ndan oluﬂan bu paket, kullan›c›s›na
neredeyse eksiksiz bir çal›ﬂma platformu sunuyor. OpenOffice.org paketi içinde yer alan tüm uygulamalar kendi özel dosya biçimleriyle çal›ﬂabildikleri gibi, halihaz›rda yayg›n olarak kullan›lan dosya biçimlerini da destekliyorlar. Linux, Windows, Sun Solaris ve Mac OS X dahil birçok farkl› iﬂletim sistemine
uyumlu sürümleri bulunan paketin Türkçe dahil 36 dile yönelik yerelleﬂtirmesi de mevcut. OpenOffice.org hakk›nda daha detayl› bilgi edinmek ve paketin
Türkçe sürümünü bilgisayar›n›za ücretsiz olarak indirmek için

Sanal Ticaret Nereye Gidiyor
Massively Multiplayer Online Role Playing Game, veya k›salt›lm›ﬂ ad›yla
MMORPG son zamanlarda bilgisayar oyunu tutkunlar›n›n yeni gözdesi. Bu tarz
oyunlarda çeﬂitli görevler ve olas›l›klarla dolu, kendine ait zaman ve mekan anlay›ﬂ› olan dev bir evren oluﬂturuluyor ve sisteme ba¤lanan binlerce oyuncu bu
sanal dünyada kendi kaderini çizmekle u¤raﬂ›yor. Baﬂar›lan her görev ve kazan›lan her savaﬂ da oyuncuya sanal varl›klar olarak geri dönüyor. Bunlar aras›nda ﬂöhret, popülarite, güçlü silahlar, ender bulunan objeler, büyülü z›rhlar ve
tak›lar gibi oyununa göre de¤iﬂen çeﬂitlilikte unsurlar var. Genellikle de uzun
süre çabalay›p oyunda iyi bir yere gelmiﬂ olan oyuncular, yeni baﬂlayanlara
oranla daha k›ymetli ve zor bulunan objelere sahip oluyorlar. ‹ﬂin ilginçleﬂmeye baﬂlad›¤› nokta da iﬂte tam buras›: Binlerce gerçek oyuncunun bir arada yaﬂad›¤› bu evrende birilerinin sahip oldu¤u özel objeler baﬂkalar›n›n da akl›n›
çeliyor ve sanal varl›klar›n el de¤iﬂtirmesi için gerçek paralar konuﬂmaya baﬂl›yor. Bu olay özellikle geçti¤imiz yaz aylar›nda Çin’de bir oyuncunun sanal
dünyada ödünç verdi¤i k›l›c› gerçek para karﬂ›l›¤› baﬂkas›na satt›¤›n› ö¤rendi-

Dosyas›n› Seven Parmak
Kald›rs›n
Bilgisayara USB’den ba¤lanan taﬂ›nabilir bellekler öylesine yayg›nlaﬂt›lar ki,
art›k ço¤umuz iﬂten eve veya bir bilgisayardan di¤erine bir ﬂeyler taﬂ›rken bu
cihazlardan faydalan›yoruz. Di¤er yandan bu cihazlar›n bu kadar kolay taﬂ›nabiliyor oluﬂu, bir o kadar da kolay kaybedilebilecekleri anlam›na geliyor. Düﬂünün ki ﬂirketinizin önemli bilgilerini içeren özel bir sunumu taﬂ›nabilir belle¤e
att›n›z ve belle¤i de yolda düﬂürdünüz veya çald›rd›n›z, bilgiler bunu aleyhinize
kullanmay› ak›l edebilecek birilerinin eline geçerse ne olacak? ‹ﬂte bu gibi durumlar› önlemek için ço¤u USB bellek üreticisi firma, ürünlerine ﬂifreleme uygulamalar› dahil ederek bellek içeri¤inde taﬂ›nan bilgilerin güvenli¤ini sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlar. SanDisk firmas›ysa yaz›l›m tabanl› çözümlerle u¤raﬂmak isteme-

Sunum haz›rlamak için kullanabilece¤iniz Impress, OpenOffice.org paketi içinde yer alan kapsaml› uygulamalardan yaln›zca biri.

http://www.openoffice.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. OpenOffice.org
2.0 sürümüyle gelen yeni özelliklerin aç›klamalar› ve di¤er dillere ait sürümler ise http://www.openoffice.org/ adresinde yer al›yor.
¤i arkadaﬂ›n› öldürmekten mahkum olmas›yla gündeme taﬂ›nm›ﬂt›
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4072704.stm). Geçenlerde yaﬂanan
yeni bir olay böyle ac› bitmiyordu ama yine de bir hayli ﬂaﬂ›rt›c›yd›: Project Entropia adl› oyunda bir oyuncunun sahip oldu¤u sanal uzay istasyonu, aç›k art›rmada tam 100 bin dolara al›c› buldu! Tabii bu rakama bu kadar ﬂaﬂ›rmadan
önce 300 binin üzerinde kay›tl› oyuncusu olan Project Entropia’n›n sisteminden de biraz bahsetmek laz›m. Kendi içinde gerçek parayla dahil oldu¤unuz bir
ekonomik ak›ﬂ› olan bu oyunda önce biraz sanal para sat›n al›yor ve oyunda
seviye atlayarak yahut yat›r›m yaparak kazand›¤›n›z paralar› yeniden gerçek paraya dönüﬂtürebiliyorsunuz. Böyle düﬂününce reklam panolar› ve e¤lence merkezleriyle dolu sanal uzay istasyonuna verilen bunca para da asl›nda büyüme
potansiyeli olan bir nevi yat›r›ma dönüﬂmüﬂ oluyor. Aç›kças› sanal varl›klar üzerinde yürüyen bu yeni ekonominin gelecekte nereye varaca¤›n› ben de en az
sizin
kadar
merak
ediyorum.
Konuyla
ilgili
habere
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4374610.stm adresinden ulaﬂabilirsiniz. Project Entropia’n›n Web sitesine de http://www.projectentropia.com/
adresinden ulaﬂmak mümkün.

yenler için olay› biraz daha ileri götürmeye haz›rlan›yor: Parmak izi okuyuculu USB taﬂ›nabilir bellek.
Bu yeni ürün sayesinde art›k cihaz›n parmak izi
okuyucusuna geçerli bir parmak izi sunamad›¤›n›z sürece içinde belle¤in içinde ne oldu¤una da bakamayacaks›n›z. ‹lk kez bu y›l›n baﬂlar›nda CeBIT fuar›nda görücüye ç›kan Cruzer
Profile adl› ürünün 2006 y›l›nda piyasaya ç›kmas› bekleniyor. Bu arada maliyetlerinin birkaç
y›l içinde 5 dolar seviyesinin de alt›na inmesi
beklenen parmak izi okuyucular›n› ilerde daha çok yerde görece¤iz gibime geliyor.
Yeni nesil USB belleklerde içerik, sahibinin parmak iziyle
güvenceye al›n›yor.
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