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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

Cepte Çözünürlük Dört Kat›na Ç›k›yor
.

Geçti¤imiz Mart ay›nda 3GSM Fuar› izlenimlerimi paylaﬂt›¤›m yaz›da, cep
telefonu ve mobil cihazlara yönelik VGA (640x480) çözünürlüklü ekranlar›n
özellikle dikkatimi çekti¤ine de¤inmiﬂtim. Görevlilere sordu¤umda bu ekranlar›n sat›ﬂa haz›r bir ürün üzerinde ne zaman görünebilece¤ine dair kesin bir
bilgi verememiﬂlerdi. Neyse ki bu geliﬂmeyi görmek için çok fazla beklemek
gerekmedi. Japonya’da Sharp’›n Vodafone için üretti¤i 904SH modeli cep telefonu, VGA çözünürlü¤ünde ekran kullanan cep telefonlar›n›n ilki olarak ad›n› duyurdu bile. Telefon, bu özelli¤iyle QVGA olarak nitelendirilen ve bugün
bir cep telefonu üzerinde bulabilece¤iniz en yüksek çözünürlük olan
320x240’›n dört kat›n› sunuyor. Cep telefonlar›n›n ‹nternet’te sörf, foto¤raf
görüntüleme, küresel konumland›rma gibi uygulamalarla giderek daha çok
haﬂ›r neﬂir olmas›, ayn› anda görüntülenen içerik miktar›n› ve görüntülerdeki detay beklentisini art›rd›¤› için böyle bir geliﬂmeyi ﬂahsen önemli buluyorum. Bu arada bahsi geçen telefonun ekran›n hakk›n› verircesine 3.2 mega-

Google Earth’e Discovery
Deste¤i
http://earth.google.com adresinden indirilebilen Google Earth program›n› san›r›m art›k ço¤unuz duymuﬂsunuzdur. Bu program, sanal yerküre
üzerinde dolaﬂarak istedi¤iniz bölgeye yak›ndan bakabilmenizi sa¤l›yor. Hatta uydudan çekilen foto¤raflar›n yeterince detayl› oldu¤u durumlarda, bu
program› kullanarak oturdu¤unuz apartman› bile kuﬂbak›ﬂ› görebilirsiniz.
Bu servisle ilgili yenilik, belgesel kanallar›yla ünlü Discovery grubunun Google Earth için destek verecek olmas›. Bu sayede Google Earth üzerinde belli baﬂl› bölgeleri ziyaret etti¤inizde, bu bölgeyle ilgili detayl› bilgi edinmenin
yan›nda, Discovery taraf›ndan bölgeyle ilgili haz›rlanm›ﬂ belgeselleri de seyredebileceksiniz. Diyelim ki Amerika’daki Yellowstone Milli Park› üzerine
t›klad›n›z. Aç›lan bir pencere size bir yandan bölge hakk›nda bilgi verirken,
bir yandan da bu milli park üzerine çekilmiﬂ belgeselleri izleme f›rsat› sunacak. Ayr›ca servis sayesinde sadece hareketli videolara de¤il, foto¤raflara da

Ummad›k Taﬂ Baﬂ Yarar
Bilgisayar korsanlar›n›n bilgisayar sistemlerine s›zmas›na neden olan aç›klar›n, genellikle iﬂletim sistemlerinden veya ‹nternet’e eriﬂimi olan programlardan kaynakland›¤› ﬂeklinde yayg›n bir inan›ﬂ vard›r. Oysa bazen aç›k öyle
ummad›k bir yerden ç›k›yor ki, insan nerden önlem alaca¤›n› ﬂaﬂ›r›yor. Örne¤in yaz›c›n›z›n yönetimini üstlenen
bir program›n sistem aç›¤›na neden olaca¤› hiç
akl›n›za gelir miydi? Danimarkal› güvenlik
firmalar›ndan Secunia’n›n ortaya ç›kard›¤› duruma göre, HP firmas›n›n Color
LaserJet 2500 ve 4600 modellerinin
yönetimi üstlenen sürücü ve yaz›l›mlar, bilgisayar korsanlar›n›n sisteme s›zmas›n› kolaylaﬂt›ran bir
aç›¤› beraberlerinde taﬂ›yorlar.

piksellik kamera, yüz tan›ma, 3. kuﬂak deste¤i ve hareket alg›lay›c›s›
gibi özelliklere sahip oldu¤unu da
belirtmeden geçmemek laz›m. Haberi
http://www.akihabaranews.com/en/news-11264-Vodafone+904SH%2C+the+VGA+phone+that+recognises+you%21.html
(veya http://tinyurl.com/ftfw7) adresinde bulabilirsiniz.

Sharp’›n Vodafone için üretti¤i 904SH modeli,
VGA çözünürlü¤ü cep telefonlar›na taﬂ›yan ilk
ürün olarak dikkat çekiyor.

ulaﬂabileceksiniz. ﬁimdilik servisin
kapsam› Amerika’daki 10 bölgeyle s›n›rl› olsa da, kapsam›n zaman
içinde uluslararas› ölçekte geniﬂletilmesi planlan›yor. Detayl› bilgi
http://dsc.discovery.com/videogalleries/nationalparks/nationalparks.html
adresinde.

Google, Discovery ile yapt›¤› anlaﬂma çerçevesinde Google Earth uygulamas›n›n içeri¤ini zenginleﬂtirmeye
haz›rlan›yor.

Bu aç›¤› kullanarak bilgisayar›n›za s›zan bir korsan, ç›kt›s› al›nan bütün dokümanlar› okuyabiliyor veya biraz daha u¤raﬂarak sabit diskinizin içeri¤ine
ulaﬂabiliyor. Secunia, aç›¤› belirtmekle birlikte fazla ciddi olmad›¤›n› da not
etmiﬂ. Zira bu aç›¤› kullanmak son derece zor ve zahmetli bir süreç gerektiriyor. Zaten HP de durumu haber al›r almaz yaz›l›mlar›n› güncelleyerek kullan›c›lar›n› güncellenmiﬂ yaz›l›m› kullanmalar› yönünde uyarm›ﬂ. Olay görünen bir zarara neden olmamakla birlikte, özellikle büyük bilgisayar a¤lar›n›n yönetimini üstlenen çal›ﬂanlar›n güvenlikle ilgili ne kadar
çok endiﬂeleri olabilece¤ini gözler önüne seriyor.
HP’nin konu hakk›ndaki bilgilendirme sayfas›
ve
güncelleme
dosyas›n›
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00634759 (yazmaya üﬂenenler için
http://tinyurl.com/klujz) adresinde bulabilirsiniz.
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