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iPhone, geldi gelecek
Asl›nda siz bu yaz›y› okuyana kadar, muhtemelen birçok yerde Apple’›n
yeni duyurdu¤u iPod ve cep telefonunu birlefltiren yeni ürünü iPhone hakk›nda bir dolu fley yaz›l›p çizilmifl olacak. Lakin biz de hem kaç›ran okurlar›m›za flu dünyay› sallayan olay› bir anlatal›m, hem de ilk günün ard›ndan ne gibi geliflmeler yafland›¤›ndan biraz bahsedelim. Apple, 2007 bafl›nda San
Francisco’da düzenlenen MacWorld etkinli¤inde, ‹nternet’te uzun zamand›r
dedikodusu dolaflan iPhone adl› yeni ürününün neye benzedi¤ini sonunda
aç›klad›. iPhone, temel olarak iPod medya oynat›c›lar›n tüm yeteneklerine sahip olan kapsaml› bir cep telefonu ve medya üssü görünümünde. Apple’›n flan›na yak›fl›r biçimde, oldukça sade hatlara sahip olmas›na ra¤men etkileyici
görünmeyi baflarabilen telefon, özellikle kullan›ma yönelik ço¤u yeni yaklafl›m› da beraberinde getiriyor. 320 x 480 piksel çözünürlü¤e sahip genifl ekran, çok say›da dokunmay› bir arada alg›layabilen dokunmatik kontrol sistemi, Macintosh bilgisayarlarda kullan›lan OS X iflletim sisteminin telefon için
uyarlanm›fl özel sürümü, kullan›m amac›na ba¤l› olarak an›nda yeniden flekillenebilen arabirim ve Google, Yahoo! gibi devlerle yap›lan anlaflmalar› da
kapsayan kapsaml› ‹nternet deste¤i, telefonun getireceklerinden sadece baz›lar›. Bu ve benzer özelliklerinin tamam›n› görmek için http://www.apple.com/iphone adresini ziyaret edebilirsiniz.
Lakin iflin bafllang›c› pek o kadar da sorunsuz olmad›. Nitekim böyle bir
ürünle ilk kez karfl›lafl›yor olman›n getirdi¤i k›sa süreli flaflk›nl›¤›n ard›ndan,
sa¤dan soldan “Hey, bir dakika ama” nidalar› da yükselmeye bafllad›. Önce
Cisco, iPhone ad›n›n kendi firmas› ad›na tescilli oldu¤unu
belirtti ve bafllang›çta anlaflacaklar› yönünde birkaç yerde ç›kan haberlere ra¤men, duyuru yap›ld›ktan bir gün sonra
Apple’› dava etti (bu arada Cisco’nun isim hakk›na sahip olmas›n›n bir çeflit kurnazl›k oldu¤unu düflünmeyin, zira bu
ad›n ta 2000 y›l›nda sat›n al›nan InfoGear ile Cisco’ya geçti¤i ortaya ç›kt›). Sonra Nokia sözcüsü ç›kt›, “Telefonda 3.
kuflak iletiflim özelli¤i bile yok” dedi (ki gerçekten de yok).
Baz› analistler de “Telefon için kullan›lacak OS X bir ak›ll›
telefon iflletim sistemi de¤il, buna üzerindekiler hariç amaca yönelik uygulama yüklenmeyecek ne veriliyorsa onunla
yetineceksiniz” dediler, bunun do¤rulu¤u konusunda herhangi bir yorum yap›lmad›. Tabii kim ne derse desin, tüm
bu elefltiriler iPhone’un dönüp kendine tekrar tekrar bakt›-

Televizyondaki Görüntüyü
Cebinize Tafl›y›n
Son zamanlarda televizyon yay›nlar›n› kaydetmek üzere özel olarak
tasarlanm›fl kiflisel video kaydediciler, yani PVR cihazlar› iyice
yayg›nlaflmaya bafllad›. Bu cihazlar, t›pk› video cihazlar› veya DVD
kaydedicilerin yapt›¤›na benzer biçimde yay›n kayna¤›ndan ald›klar›
görüntüyü sonradan izlemek üzere sabit disk veya DVD’ler üzerine saklamak
için kullan›l›yorlar. Geçti¤imiz ay piyasaya ç›kan SanDisk V-Mate adl›
cihaz ise bu ifle yepyeni ve dahice bir yaklafl›m getiriyor: Yay›nlar›
do¤rudan bellek kartlar› üzerine kaydediyor. Üstelik
görüntüyü mobil cihazlar›n ekran›na uyum sa¤layacak
boyutlara dönüfltürme iflini de kendisi üstleniyor.

Apple’›n son bombas› iPhone, cep telefonu
piyasas›nda uzun zamand›r özlemini çekti¤imiz
türden bir yenili¤i simgeliyor.

racak bir cihaz oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. Zaten elefltiri getirenlerin de
hemen hepsi “Bak›n biz bu elefltirileri yap›yoruz ama ç›k›nca da pafla pafla
alaca¤›z” diyerek noktay› koyuyorlar.
Sonuç olarak flahsen özellikle telefon fonksiyonlar›na eriflimde dokunmatik kontrol sisteminin ne ölçüde pratik olaca¤› yönünde geçmifl tecrübelerimden gelen bir endiflem olsa
da, yap›lan ifl güzel görünüyor. Lakin Apple Cisco’nun bafllatt›¤› hukuksal mücadeleyi anlaflmayla sonuçland›r›p ürünün
ad›n› koruyabilecek mi, cep telefonu piyasas›ndaki fonksiyon
ve tasar›m yönünde yaflanan h›zl› geliflmeler yeni modelleri
ne yönde etkileyecek, Apple’›n yaklafl›mlar›n›n di¤er firmalar›n tasar›m anlay›fl› üzerinde etkisi olacak m› bekleyip görmek laz›m. Bu sorular›n bir k›sm›, cihaz›n temmuz ay›nda
Amerika’da piyasaya sürülmesiyle cevap bulacak. Bizimse cihaza el sürebilmek için muhtemelen y›l sonuna kadar beklememiz gerekiyor.

Peki bu size ne sa¤layacak? Alacaks›n›z cep telefonunuzu veya video
destekli kiflisel medya oynat›c›n›z›, içindeki bellek kart›n› ç›kar›p SanDisk
V-Mate üzerine takacaks›n›z, televizyondan veya di¤er bir yay›n
kayna¤›ndan istedi¤iniz program› bellek kart›na kaydedeceksiniz, sonra
kart› ç›kar›p mobil cihaz›n›za geri yerlefltireceksiniz, hepsi bu. Art›k
kaydetti¤iniz program› diledi¤iniz yerde izleyebilirsiniz. Her gün yan›n›zda
tafl›d›¤›n›z cihazlar›n video görüntüleme özelli¤ine bak›fl›n›z› bir anda
de¤ifltirebilecek potansiyeldeki bu ürün, özellikle büyük flehirlerde
yaflayan ve zaman›n›n önemli bir bölümünü toplu tafl›ma araçlar›nda
geçirmek zorunda kalanlar için harika bir çözüm olabilir. Cihaz
hakk›nda detayl› bilgiyi http://www.sandisk.com veya
http://www.turanli.com.tr/urundetay.asp?id=127
adresinde bulabilirsiniz.
S›radan bir bellek kart› okuyucusu görünümünde olan bu
cihaz, mobil video kavram›na bak›fl›n›z› kökünden
de¤ifltirebilir.
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