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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

Kaybolmaya Yol Sormaya Paydos
.

Özellikle sokak ve caddelerin iç içe geçti¤i büyük
ﬂehirlerde adres bulmaya çal›ﬂ›rken kaybolmak, bir
ço¤umuzun s›k s›k yaﬂad›¤› bir durum. Bu sorunun çözümü için GPS, yani küresel konumland›rma sistemlerinden yard›m alanlar›n say›s› da h›zla art›yor. Bu cihazlar, öncelikle uydudan ald›klar› konumland›rma
sinyallerini de¤erlendirerek sizin tam olarak nerede
oldu¤unuzu belirliyorlar. Daha sonra da üzerlerinde
yüklü bulunan harita sayesinde size gitmeniz gereken
yolu gösteriyorlar. Böylece hangi sokakta bulundu¤unuzu, size en yak›n benzincinin veya lokantan›n nerede bulundu¤unu bir ç›rp›da ö¤renebiliyorsunuz. Hatta
evden ç›kmadan önce gitmek istedi¤iniz adresi kap›
numaras›na kadar yazarak cihaz›n yol boyunca size
yol tarifi yapmas›n› da sa¤laman›z mümkün. Burada
iﬂin en önemli k›sm›n›, bulundu¤unuz ve gitmek istedi¤iniz yeri kapsayan do¤ru ve detayl› haritalar›n haz›rlanmas› oluﬂturuyor. Türkiye’de de NavTurk firmas›, sokak sokak güncel haritalar›n haz›rlanmas› ve Türkiye’deki

NavTurk ve HP iPAQ 6515’in birlikte yer ald›¤›
paket, hem araçlar, hem yayalar için kapsaml›
yer bulma çözümü sunuyor.

yollara uyarlanmas› için çal›ﬂ›yor. Firma öncelikle geçti¤imiz sene araçlara monte edilmek üzere tasarlanan kendi
yön bulma sistemini piyasaya sürmüﬂtü. Ard›ndan geçti¤imiz aylarda GPS destekli el bilgisayarlar› için sundu¤u
ilk ürünü piyasaya ç›kard›. NavTurk’ün HP Türkiye ile
yapt›¤› ortak çal›ﬂma çerçevesinde, cep telefonu ve cep
bilgisayar› özelliklerini bir arada taﬂ›yan HP iPAQ 6515
modeliyle birlikte, NavTurk’ün Windows Mobile tabanl›
cep bilgisayarlar› üzerinde çal›ﬂan uygulamas› birlikte sat›n al›nabiliyor. Buna ek olarak NavTurk yaz›l›m›, yak›nda herhangi bir donan›m olmadan tek baﬂ›na da sat›lmaya baﬂlanacak. Sonuç olarak dünyada uzun zamand›r kullan›lan bu sistemin sonunda Türkiye yollar› için de uyarlanm›ﬂ oldu¤unu görmek oldukça sevindirici; zira öyle
görünüyor ki GPS mobil cihazlarda yak›n gelece¤in yükselen y›ld›z› olmaya aday ve bu durum gerçekleﬂti¤inde
ülkemizde kullanabilece¤imiz haz›r bir platforma ihtiyaç
var. Detayl› bilgi için http://www.navturk.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eski Windows’lar Bardak Oluyor
.

Microsoft ﬂu ara har›l har›l Windows’un yeni sürümü Windows Vista’ya
merhaba demeye çal›ﬂ›rken, eskilere de kap›y› göstermeye haz›rlan›yor. Microsoft’un aradan geçen zamana ra¤men ço¤u kiﬂinin halen kullanmaya devam etti¤i Windows 98, Windows 98 SE ve Windows Me iﬂletim sistemleri
için verdi¤i destek 11 Temmuz 2006’da sona erecek. Microsoft, daha önce
30 Temmuz 2003’te Windows 98 ve 31 Aral›k 2003’te Windows Me için
verdi¤i ek güncelleme deste¤ini kesti¤ini aç›klam›ﬂt›. Ard›ndan eski sistemleri göz önüne alarak 16 Ocak 2004 olarak belirlenen destek sonland›rma
tarihini 11 Temmuz 2006’ya ötelemiﬂti. Gel gelelim zaman h›zla ak›yor ve
bu defa Windows 98 ve Me için yapacak pek bir ﬂey yok gibi görünüyor. Peki destek kesilince ne olacak? Basit: Güvenlik güncellemeleri dahil olmak
üzere art›k bu iﬂletim sistemleri için hiç bir destek verilmeyecek. Bu da eski sistemleri olas› yeni tehditlere karﬂ› tamamen savunmas›z b›rakacak. Di-

Ya¤muru Bilen
ﬁemsiye
Bazen bilgisayarlara özgü karmaﬂ›k sistemlere dayal› öyle ilginç ve basit kullan›m fikirleri buluyorlar ki, insan sayg› duymadan edemiyor. Kablosuz WiFi iletiﬂimine dayal› ﬂemsiye
projesi de iﬂte böyle bir ﬂey. Projeye göre ﬂemsiyenin üzerinde bir WiFi al›c›s› ve sap›nda bir
LED lamba mevcut. ﬁemsiye WiFi arac›l›¤›yla
‹nternet’teki bir merkezden hava durumu tah-

¤er yandan bu bilgisayarlar›n ço¤unun
arka planda kalan ve eski konfigürasyona sahip cihazlar oldu¤u gerçe¤ini göz
önüne al›rsak, güncellemenin beraberinde bir miktar donan›m maliyeti gerektirece¤i de aﬂikar. Bu da muhtemelen ço¤u kiﬂinin hiç bir ﬂey olmam›ﬂ gibi hayat›na devam etmesine neden olacak. Yine
de özellikle güvenlik endiﬂesi içinde
olanlar›n uyar›y› dikkate almas›nda fayda
var. Detaylar› http://support.microsoft.com/gp/lifean18 adresinde bulabilirsiniz.

Microsoft, Windows 98 ve Windows
Me’yi 11 Temmuz 2006 itibariyle tarihin
derinliklerine gömmeye haz›rlan›yor.

minlerini al›yor ve gün içinde ya¤mur ya¤ma
ihtimali varsa sap› parlamaya baﬂl›yor. Ya¤mur
ya¤ma ihtimali ne kadar kuvvetliyse ﬂemsiyenin sap› da o kadar parlak oluyor. Böylece evden ç›kmadan önce ﬂemsiyenizi alman›z gerekip gerekmedi¤ine bir bak›ﬂta karar verebiliyorsunuz. Proje sizin de ilginizi çektiyse
http://www.materious.com/projects/forecast.html adresini ziyaret edebilirsiniz.
WiFi kablosuz iletiﬂim teknolojisiyle donat›lan bu ﬂemsiye, gün
içinde ya¤mur ya¤›p ya¤mayaca¤›n› size haber verecek.
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