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ABD’liler Evde İnternete Bağlanmaktan Vazgeçiyor
Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sabit te-

edici bir noktaya gelmesi. Pew Research Center araştır-

lefon hat sayısının hızla azalması dünyanın her yerinde
gözlenen bir olay. Sebebi de mantıklı, neden zaten cep

ması bu eğilimin özellikle 18-29 yaş arası kullanıcılarda
belirgin olarak ortaya çıktığına ve son 2 yılda bu kesi-

telefonuyla her yerden herkesi arayabiliyorken eviniz-

min sabit geniş bant internet kullanım oranının yüzde 6

de duran ikinci bir telefona para ödeyesiniz ki? Ameri-

oranında azaldığına işaret ediyor. Aynı araştırma bunun

ka Birleşik Devletleri’nde son zamanlarda açıklanan ve-

geçici bir durum olmadığını ifade etmiş ve 10 yıl önce

riler aynı şeyin şimdi de evlerdeki geniş bant internet
bağlantısının başına gelmeye başladığını gösteriyor.

ülkede yüzde 90 civarında olan sabit hat kullanım ora-

Sebep yine benzer şekilde, internet bağlantısı ihtiyaç-

termiş. Yakın gelecekte Türkiye’de de benzer bir eğilim

larının da ağırlıklı olarak cep telefonundan karşılanma-

söz konusu olabilir mi? Bekleyip görelim. Detayları pe-

sı ve yeni teknolojiler eşliğinde cep telefonlarının hızlı

winternet.org/2015/12/21/home-broadband-2015 ad-

internet bağlantısı sunabilme konusunda hayli tatmin

resinde bulabilirsiniz.

nının bugün yüzde 50’ye kadar gerilemesini örnek gös-

ABD’de yapılan araştırma özellikle
18-29 yaş arası kullanıcıların
mobil interneti sabit geniş bant
bağlantıya tercih ettiğini
gösteriyor.

İki Kelimeyle Cebinizi Su Terazisine Dönüştürün

Pratik yoldan bir su terazisine ihtiyaç duyuyorsanız akıllı telefonunuzdan Google aramasıyla “bubble level” yazmanız yeterli.

Duvara raf çakacaksınız. Hizayı aldınız, ama aca-

su terazisi beliriyor. Akıllı telefonunuzun pozisyonu-

ba raf tam olarak düz mü, emin olamıyorsunuz. Veya
masanın biraz yamuk olduğunu fark ettiniz, ayağının

nu belirlemek için koyulan algılayıcılardan gelen veri-

altına koyacağınız kâğıdın kalınlığını ayarlamanız la-

sayesinde, telefonu koyduğunuz yüzeyin yere tam

zım. Yakınlarınızda da cep telefonunuzdan başka bir
şey yok. Ne yaparsınız? Google, bu ve benzer durum-

olarak paralel olup olmadığını görebiliyorsunuz. Her
ne kadar benzer işi yapan pek çok uygulama olsa da,

lar için ilginç bir özellik geliştirmiş. Cep telefonunu-

kırk yılda bir ihtiyaç duyduğunuzda sizi arama yükle-

zun arama bölümünü açıp “bubble level” yazıp arat-

me zahmetinden kurtaracak faydalı bir özellik olmuş.
Aklınızda bulunsun.

tığınızda, otomatik olarak sonuçların en üstünde bir

yi temel alarak hassas ölçüm yapabilen bu küçük araç
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