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Levent Daşkıran

Sıkışık Masaüstüne Kübist Yaklaşım

DeskHedron’la oluşturduğunuz sanal masaüstleri
arasında üçboyutlu bir arabirim yardımıyla kolayca
gezinebiliyorsunuz.

Bazen çok sayıda pencereyi masaüstüne açtığınızda, bir süre sonra hangisinde ne
yaptığınızı karıştırmaya başlarsınız. En altta
e-posta uygulamasının penceresi, onun üstüne tarayıcı pencereleri, en üste Excel tablosu
derken aradığınız bir şeyi bulmak için bazen
görev çubuğuna defalarca tıklamak zorunda kalırsınız. Bu karmaşayı çözmenin en kolay
yolu, sanal masaüstü yazılımlarını kullanmak.
Böylece aynı oturumda birbirinden bağımsız birden fazla masaüstü oluşturarak birinde
e-posta yazılımını, birinde internet tarayıcısını, diğerinde Excel tablosunu birbirinin üstüne bindirmeden kolayca açıp kullanabilirsiniz.

Bu işi en kolay ve estetik yoldan halleden yazılımlardan biri de DeskHedron. DeskHedron,
hepi topu 150 KB’lık, kurulum gerektirmeyen
ücretsiz bir yazılım. Yazılımı çalıştırıp sistem saatinin yanındaki simgesine tıklayarak çalışma
ortamınızda dokuz adete kadar sanal masaüstü tanımlayabiliyorsunuz. Masaüstleri arasında geçiş yapmak içinse simge üzerine bir kez
tıklamanız veya Shift+Ctrl+Z kombinasyonunu kullanmanız yeterli. Program sistem kaynaklarına neredeyse hiç yük bindirmediği için
bilgisayarın yavaşlamasına sebep olmuyor.
DeskHedron’u http://tinyurl.com/deskhedron
adresinden indirebilirsiniz.

Apple Kulaklığının Hesabını Tutuyor
Bilişim dünyasında yazılım ve donanım
açısından kendine özgü kapalı sistemler
oluşturup, sonra da bunları takıntı seviyesinde koruma konusunda Apple’ın geçmişten gelen bir ünü vardır. Şirketin yeni hamlesi de yine sektör genelinde ses getiren
türden oldu. Apple, geçtiğimiz haftalarda
iPod Shuffle adını verdiği müzikçalarının
yeni nesil örneğini tanıttı. Bir önceki neslin
yarısı büyüklüğünde olan bu cihazın sesli
komut, sesle bilgilendirme gibi ilginç özellikleri var. Hem dahası da var: Apple’ın yeni
nesil iPod Shuffle ile birlikte gelen kulaklıklara bir kontrol yongası eklediği ve cihazın
uyumluluğunu sadece kendi orijinal kulak-

lığıyla sınırladığı ortaya çıktı. Bu ne demek?
Bundan sonra iPod Shuffle için (ve muhtemelen Apple geri adım atmazsa bundan
sonra Apple tarafından üretilecek diğer
tüm müzikçalarlar için) sadece Apple’a lisans ücreti ödeyen ve kulaklığına bu yongalardan ekleyen şirketlerin ürettiği kulaklıkları kullanabileceksiniz. Apple bunu
muhtemelen ürünleriyle birlikte kullanılacak aksesuarların kalitesini denetleyebilmek ve aksesuardan kaynaklanan memnuniyetsizliklerin Apple ürünleriyle ilişkilendirilmesini önlemek için yapıyor. Bu arada
lisans geliri adı altında kazanç elde edeceği de muhakkak.
Apple’ın yeni nesil mini minnacık müzikçaları,
büyük bir tartışmayı da beraberinde geldi.

MPAA Sinema Salonuna Kamera Sokanların Peşinde
Amerikan Film Endüstrisi Birliği MPAA ve
Amerikan Müzik Endüstrisi Birliği RIAA, özellikle ABD’de müzik ve film paylaşanların adını bile duymak istemedikleri iki dev kuruluştur. Şarkıların ve filmlerin internetten paylaşımını önlemeyi kendilerine görev edinen bu
ikili, yaşları 12’den başlayıp 70’lere kadar uzanan binlerce kullanıcıya korsan paylaşıma alet
oldukları gerekçesiyle binlerce dolarlık toplu
tazminat davaları açmalarıyla ünlü. İnternetle
birlikte gelen paylaşım kültürünün yeni neslin içeriğe bakışını kökünden değiştirdiğini ve
kullanıcıları topluca mahkemeye vermek yerine bu duruma uygun yeni gelir modelleri ya-
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ratmak gerektiğini bir türlü anlamadığı iddia
edilerek eleştirilen bu kurumlar, korsan kopya kaynaklarını tespit etmeye yönelik ilginç
yöntemleriyle de sık sık gündeme geliyorlar.
Bunlardan sonuncusu, sinemalara dağıtılan
filmlerin ses kayıtlarına o salona özgü bir ses
izi yerleştirmek. Böylece video kamerayla yapılan kayıtların hangi sinema salonunda yapıldığını bulmayı umuyorlar. Dahası, filmdeki
ses kanalları üzerinde özel bir frekans aralığına yerleştirilen bu ses izlerinin kayıt analiziyle çekimi yapanın hangi koltukta oturduğunu
44 santimetrelik bir hata payıyla tespit etmeye
hazırlanıyorlar. İlginç, bakalım sırada ne var...

MPAA, ses işaretleme yöntemiyle çekimin hangi koltuktan
yapıldığını bile anlayacak.

Bilim ve Teknik Nisan 2009

Kalem Kadar Hassas Fare
Fareler gündelik bilgisayar kullanımında önemli bir yer tutan, işaretleme konusunda oldukça hassas cihazlardır. Bununla birlikte bir fareden daha yüksek doğruluk ve performans bekleyen iki grup var: Biri ekrandaki rakiplerini anlık reflekslerle yakalayıp alt
etmeye çalışan sıkı oyuncular, diğeri de tasarımcılar.
Japonya’dan gelen haber, ikinci grubu memnun edecek türden. Japonya’daki Elecom adlı şirket, Scope Node Mouse adını verdiği yeni fare modelinde optik gözü farenin alt merkezine değil de, başparmakla işaretparmağının arasına yerleştirmiş. Bu sayede farenin
kontrol ettiği imlecin ekrandaki konumunu, bir kalemin kâğıt üzerindeki hareketini kontrol ettiğiniz kadar
hassas bir şekilde ayarlayabileceğinizi iddia ediyorlar.

Elecom’un yeni faresiyle
ekrandaki imleci çok
hassas bir biçimde kontrol
edebiliyorsunuz.

Sadece Ekrana Değil, Pencereye de OLED
Ne zaman düz ekran televizyonların geleceğine
dair söz açılsa hemen akla OLED (Organik LED) teknolojisi gelir. Görüntüyü oluşturan her noktacığın ateşböceği gibi kendiliğinden parladığı bu teknolojide,
arka planda güçlü bir ışık kaynağına gerek olmadığı
için çok yüksek kontrast oranlarına ulaşılabiliyor. Diğer bir deyişle siyahlar daha siyah, beyazlar daha parlak hale geliyor. İşte araştırmacılar bu teknolojiyi kullanarak uygun fiyata satılabilecek büyük ekran televizyonları nasıl üretebilecekleri üzerine kafa yorarken,
Philips aradan sıyrılıp ilginç bir fikir ortaya attı. Diyor
ki, “Madem OLED böyle güzel bir şey, neden bunun
şeffafını yapıp evlerin pencerelerinde kullanmayalım?
Böylece pencereniz gündüz güneş ışığını içeri alırken, gece pencereye baktığınızda ne görmek isterse-

Philips, istendiği an
şeffaf hale dönüşebilen
yeni bir OLED teknolojisi
üzerinde çalışıyor.

niz onu görün”. Oldukça güzel bir fikir. OLED teknolojisinin 2011 yılında fiyat ve yaygınlık açısından şimdiki
LCD ekranlara yaklaşacağı düşünülürse, OLED pencereler de büyük ihtimalle ondan birkaç yıl sonra evlerde kullanılmaya başlanacaktır.

Boş Sayfaların da Parmak İzi Var
Çağımız bilgisayar çağı olsa da, şirket ve kurumlar
kendileri için büyük öneme sahip çoğu bilgiyi kâğıt üzerinde paylaşmaya devam ediyorlar. Bu belgelerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi, sık sık kişi ve kurumların
başına bela açan önemli bir sorun. Böyle bir durumda
açığın nereden kaynaklandığını anlayabilmek için belgenin kaynağını tespit edebilmek önem kazanıyor. Peki üzerinde özel bilgilerin yer aldığı, dolaşımı kontrol altında tutulması gereken belgelerin kaynağını kim, nasıl
kontrol edecek? Bunun için Princeton Üniversitesi’nde
yeni bir yöntem geliştirilmiş. Yöntemin özünü, boş kâğıdı
sıradan bir tarayıcıyla tarayarak kâğıdın parmak izini ortaya çıkarmak ve belgeyle ilişkilendirmek oluşturuyor.
Kâğıt üzerindeki selüloz parçalarının gelişigüzel dizilimi

her yaprakta kendine özgü bir doku oluşturur. Siz boş
yaprağı taradığınızda taranan görüntü de boşmuş gibi görünür. Ama bu boş görüntünün keskinlik ve kontrast ayarlarıyla biraz oynadığınızda sayfanın kendine özgü dokusu hemen belirginleşir. Bundan sonra iş, bir yazılım yardımıyla bu görüntünün kâğıtla ilişkilendirmesine
kalıyor. Artık bu kâğıdı ister kırıştırın, ister üzerine bir şeyler yazın, nereden geldiğini kolayca anlayabiliyorsunuz.
Yazıcıdan çıkış alırken kâğıda gizli işaretler koyabilen özel
yazıcılardan farklı olarak, bu yöntemle sadece el yazısıyla
yazılmış sayfaların kaynağı da bulunabiliyor. Tabii bunun
için öncelikle kâğıdın parmak izinin tespit edilerek bir veri tabanına aktarılmış olması gerekiyor. Detaylar için citp.
princeton.edu/paper adresini ziyaret edebilirsiniz.

Princeton Üniversitesi’nde yeni
geliştirilen bir teknik, kâğıdın
parmak izini çıkararak takibini
mümkün hale getiriyor.
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