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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

Sanal Sohbet Üstünden Bilgi
.

Encarta Instant Answers ile MSN Messenger alt›ndan sohbet eder gibi, soru sorarak bilgiye ulaﬂabiliyorsunuz.

‹nternet üzerindeki çevrimiçi yaz›ﬂma platformlar›nda, listenizde s›radan
bir kullan›c› gibi göründü¤ü halde yazd›¤›n›z komutlara ba¤l› olarak baz› temel isteklerinizi yerine getirebilen programlarla karﬂ›laﬂm›ﬂs›n›zd›r. Bu programlara genel olarak bot ad› veriliyor. Bu botlar›n baz›lar› sohbet etme konusunda o kadar baﬂar›l› ki, baz› kullan›c›lar bunlarla konulurken karﬂ›lar›ndaki muhatab›n bir insan olmad›¤›n›n fark›na varam›yor (bu durumun güzel bir
örne¤i için http://www.alicebot.org adresinden A.L.I.C.E. ile biraz sohbet etmeyi deneyebilirsiniz).
Bu k›sa bilgilendirme fasl›ndan sonra as›l konuya gelelim. Geçti¤imiz günlerde bu botlar›n MSN Messenger üzerinden hizmet veren oldukça faydal› bir
örne¤iyle karﬂ›laﬂt›m: Encarta Instant Answers. Microsoft’un bir ürünü olan
Encarta, her türlü bilgi, ﬂema, harita ve ﬂablonun yer ald›¤› geniﬂ bir çevrimiçi ansiklopedik sözlük. Normalde bu sözlü¤e http://encarta.msn.com adresinden eriﬂip içeri¤inde arama yapmak mümkün. Gel gelelim, Encarta Instant
Answers bu iﬂi sohbet havas›na sokarak hayli e¤lenceli hale getiriyor. Bu bot-

Önce At, Sonra Kullan
Hep kullan-at tipi ürünlerle karﬂ›laﬂacak de¤ildik ya... WiFi kablosuz ba¤lant› deste¤ine sahip bu kameray› önce at›p, sonra kullan›yorsunuz. Öncelikli olarak güvenlik güçlerinin kullan›m› için ‹srailli ODF Optronics firmas› taraf›ndan
tasarlanan bu kamera, yaklaﬂ›k bir beyzbol topu büyüklü¤ünde ve at›ld›¤› yerde zarar görmemesi için
özel bir poliüretan maddeyle kaplanm›ﬂ. Olas›
bir operasyonda güvenlik güçlerinin girmelerinin riskli olaca¤› yerlere, veya kurtarma çal›ﬂmalar› s›ras›nda do¤rudan ulaﬂman›n mümkün olmad›¤› noktalara f›rlat›lan kamera, düﬂtü¤ü yerden
2 saat boyunca kablosuz görüntü ve ses aktarabiliyor.
Güvenlik güçlerini tehlikelerden
uzak tutak için üretilen bu kame- Daha fazla bilgi için http://www.odfopt.com/ adresinralar, düﬂtükleri yerden 2 saat
den geliﬂtirici firman›n Web sitesine ulaﬂabilirsiniz.
boyunca kablosuz yay›n

tan faydalanabilmek için öncelikle
MSN Messenger kullan›c›s› olman›z
ﬂart
(http://messenger.msn.com adresinden edinebilirsiniz). Daha sonra encarta@conversagent.com adresini kiﬂileriniz
listesine ekliyorsunuz ve konuﬂma
penceresini aç›p sorular›n›z› sormaya baﬂl›yorsunuz. Encarta Instant Answers, sordu¤unuz sorunun
cevab›n› biliyorsa an›nda cevapl›yor; bilmedi¤i bir ﬂey sordu¤unuzda veya sordu¤unuz soru hakk›nda
ek bilgi vermek istedi¤inde Encarta için bir uygulama daveti gönderiyor. Örne¤in soru olarak “Where
is Turkey?” yazd›¤›n›zda, mesaj
penceresinde Türkiye hakk›nda özet
bilgiler görüntülenirken ayn› anda
kenarda aç›lan Encarta penceresinden Türkiye haritas›n› görebiliyorsunuz.
Sisteme ne tür sorular sorabilece¤inizi konuﬂma penceresine Help yazarak
ö¤renebilirsiniz. Bu arada, size gönderilecek uygulama davetlerini kabul edebilmek için MSN Messenger’in son sürümüne sahip olman›z gerekti¤ini belirtmemde fayda var.
Karﬂ›n›zdakinin her ne kadar bir programdan ibaret oldu¤unu bilseniz de,
sohbet havas›nda bilgiye ulaﬂman›n farkl› ve gelecek için heyecan verici bir
deneyim oldu¤u muhakkak. Ne de olsa ço¤umuza bir ﬂeyi “gidip araﬂt›rmak”
yerine “bilen birilerine sormak” daha kolay ve akla yatk›n geliyor. Ansiklopedik bilgi paylaﬂ›m›n›n yan›nda, firmalar›n ça¤r› merkezlerinde ürünlerle ilgili
s›k sorulan sorular›n cevaplanmas› gibi rutin bilgilendirme prosedürlerinde de
kullan›lmaya bir hayli elveriﬂli olan sanal sohbet sistemleri hakk›nda detayl›
bilgiyi http://www.conversagent.com adresinde bulabilirsiniz. Son olarak, bilgilendirmeye yönelik olmayan daha genel bir sohbet için smarterchild@hotmail.com adresini de MSN Messenger listenize ekleyebilirsiniz.

USB Belleklerde
Absürtlü¤ün S›n›r› Yok
Çok say›da çeﬂit ve kapasiteyle piyasada arz-› endam eden USB
flash bellekler tasar›mda s›n›r tan›m›yorlar. Özellikle de yurtd›ﬂ›nda
bunlar›n çok garip örnekleriyle karﬂ›laﬂmak mümkün. Elektronik hobi
cihazlar›n›n incelemesini yapan bir site de üﬂenmemiﬂ, bulabildi¤i en
absürt 10 USB flash bellek örne¤ini iyiden kötüye s›ralam›ﬂ. Suﬂi lokmas›ndan sake ﬂiﬂesine, plastik ördekten kesik parma¤a kadar uygulanan tasar›mlar aras›nda insan›n düﬂünce s›n›rlar›n› zorlayan örnekler
yer al›yor. Hele bal›k krokant ﬂeklinde olan› bana art›k bu kadar da
olur mu dedirtmeye yetti. Bu ilginç listeyi resimleriyle birlikte
http://gadgets.fosfor.se/the-top-10-weirdest-usb-drives-ever/ adresinde bulabilirsiniz.

yapabiliyorlar.
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