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Bluetooth artık
Arabalarda
Bluetooth Özel İlgi Grubunun yaptığı açıklama ile cep
telefonlarındaki yeni arama ve yönetim özelliklerinin
Bluetooth'un arabalarda standart hale gelmesini
sağlayacağını açıkladı.
Bu sistem ile Cep telefonlarından araçların ses sistemlerine
de Bluetooth kablosuz bağlantı ile müzik aktarabilmek
mümkün olacak. Halen Audi, BMW, Daimler Chrysler,
Honda, Saab, Toyota ve Volkswagen gibi araç üreticileri
Bluetooth teknolojisini araçlarda sunarken çeşitli teknoloji
üreticileri de Bluetooth araç kitlerini satışa sunulacak.
Bu teknoloji sayesinde çok yakında yollarda Ofise dönüşmüş
Minibüsler görmek mümkün olacak gibi.

Türk Telekom da yine Kablo arızası

Türk Telekom'un yurtdışı internet bağlantılarını sağlayan
fiber optik kablo sistemlerinden biri olan Medtürk Denizaltı
Fiber Optik Kablosu'nda, Marmara Denizi Çanakkale
Boğazı açıklarında 8 Şubatta arıza meydana geldi. Arıza
sonrasında Türk Telekom'un yurtdışı internet bağlantı
kapasitesi 16.2 GBPS'e düştü. Bu kapasite ile zaman
zaman internet çıkışlarında sorunlar yaşandı ve ADSL
kullanıcıları yaklaşık 1 hafta boyunca İnternette kopmalar
yaşadılar.
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Milli Eğitim
Bakanlığı
ve Intel İşbirliği
(http://skoool.meb.gov.tr)
Intel Satış ve Pazarlama Grubu Başkan Yardımcısı Jeffery L.
Hoogenboom ve T.C. Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik,
Intel - Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Intel
Öğrenci ve Intel Skoool programlarını Conrad Oteli’nde
düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Türkiye genelindeki 30
okulda uygulanmaya başlanan Intel Öğrenci programı,
öğrencilerin bilgisayar kullanarak ekip çalışması, problem
çözme, araştırma ve iletişim yeteneklerini geliştirmeyi
amaçlıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler için özel olarak
hazırlanmış http://skoool.meb.gov.tr adresinden erişilebilen
Skoool TM ise; Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için
interaktif bir İnternet sitesi olarak dikkat çekiyor.
Sihirli olan bilgisayarlar değil, öğretmenlerdir.
Intel Yönetim Kurulu Başkanı Craig Barrett, önümüzdeki beş yıl
içinde gelişen ülkelerde 10 milyon öğretmeni eğitmeyi
planladıklarını açıkladı. Plan, 2000’den beri 35 ülkede 3
milyondan fazla öğretmenin eğitim gördüğü Intel Gelecek için
Eğitim girişimini önemli oranda genişletiyor ve programın bir
parçası olarak Intel, gelişen ülkelerde sınıflara 100.000 adet
bilgisayar bağışlayacağını da bildirdi. Dünya çapında gençlerin
eğitimlerini iyileştirmek amacıyla düzenlenen yeni çalışma için
Intel, yıllık olarak 100 milyon dolar ayırmayı vaat ediyor. Intel’in
“sihirli olan bilgisayarlar değil, öğretmenlerdir” inancını temel
alan program, öğretmenlere, teknoloji araçlarını ve kaynaklarını
eğitim ortamı ile nasıl, ne zaman ve nerede birleştirecekleri
konusunda bilgi sağlıyor.

alı

Kyocera Avision
Amerika’da “Teknoloji Yaratan ilk 10 kişi” arasında seçilen
Dsu610C tarama ünitesi ve
Bülent Çelebi ve Tasarladığı Ürün ile Cisco dan Teknoloji
üzerindeki ADF1030 doküman
Ödülü kazanan Metin Taşkın’ın kurdukları Airties Wireless
besleyici ile birlikte Kyocera
Networks şirketinde “Türk Tasarımı Kablosuz Ağ ve internet”
yazıcılar Fotokopi makinesine
AR-GE faaliyetleri Türkiye’deki ekibi tarafından, Türk
dönüşüyor.
Telekom ADSL hatlarının altyapısına uygun olarak
9600x9600 dpi çözünürlüğe sahip DSU610 esasında bir doküman
gerçekleştiriliyor.
Airties Adsl Modemlerin Kullanma Kılavuzu ve Modem Setup tarayıcı. Ama üzerindeki Kopyalama tuşu ve Kyocera yazıcılarla
uyumluluğu sebebiyle, tek tuş ile fotokopi gibi çalışıyor ve yazıcıdan
Sayfası hatta Web sayfaları bile (http://www.airties.com)
kopyasını alabiliyorsunuz. Birden fazla dokümanlarınız için ise
tamamen Türkçe.
ADF1030 doküman besleyici ile tüm belgelerinizi yerleştirip hepsinin
Özellikle İzmir de çok beğenilen ve çok satılan Airties Adsl
teker teker fotokopilerini, başında beklemeden alabiliyorsunuz.
Modemler Pazar payını her geçen gün arttırıyor.
Ayrıca Fotokopi cihazı almak istemeyen veya Fotokopi cihazı kadar
para harcamak istemeyen Müşteriler için ideal çözüm.
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