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Teknoloji devi Samsung çok yeni bir teknoloji tanıttı. Katlanabilen, 
esneyebilen, gerilebilen OLED ekran. Henüz kullanıcılara ulaşan ürünler 
ile buluşmasa da bu ekranlar yakın bir gelecekte yeni nesil cep telefonları 
ve internete bağlanan diğer cihazlarda devrimsel tasarımların karşımıza 
çıkmasını sağlayabilir. Akıllı telefonunu cebinde veya çantasında taşımak 
yerine bileğine sarıp bileklik haline getirmeyi kim istemez ki?

TEKNOLOJİ

Görüntü aktarmak için 
kablolardan kurtulun
Microsoft kaliteli ve işlevsel 
donanım felsefesine kaldığı 
yerden devam ediyor. Bu 
küçük aparat ile kablolardan 
kurtulabilirsiniz. 

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

K imi donanımlar vardır, 
bilgisayarların kalbini 
oluşturur, onlar olmadan 
iş yapamazsınız. Örneğin 

işlemciler, hafızalar, monitörler… Yani 
bilgisayarı oluşturan temel bileşenler. 
Bazılarında ise asgari bir kalite ararsınız. 
Ancak bu kalite yoksa bile iş görür bir 
çözümle yetinebilirsiniz. Mesela klavyeler, 
fareler, kulaklıklar, hoparlörler, web 
kameraları… Bilgisayarın etrafındaki çevre 
bileşenler. Ama bazı ürünler vardır ki 
çoğu zaman varlıklarından bile haberiniz 
yoktur. Aslında böyle bir ürüne ihtiyacınız 
olup olmadığını bile bilmezsiniz. 
Ancak karşınıza geldiğinde, birkaç gün 
kullanmaya başladıktan sonra, “Ben daha 
önceden ne yapıyordum?” dersiniz.   
Microsoft tarafından piyasaya sürülen 
w tam da böyle bir ürün. Yaptığı iş ise 
oldukça basit. Cihazınızdaki görüntüyü 
kablosuz olarak HDMI girişi olan bir başka 
cihaza aktarmak. 
Bir ucu USB, diğer ucu HDMI girişten 
oluşan bu kablo, kullanımı kolay ve basit 
bir yapıya sahip. USB bölümü aslında 
yalnızca güç kaynağı olarak kullanılıyor. 
HDMI tarafı ise kablosuz olarak gelen 
görüntüyü monitör ya da televizyona 
aktarmanıza imkan veriyor. Kullandığım 

TV’nin arkasında hem USB hem de HDMİ 
girişleri var. Bu yüzden kablonun iki 
ucunu birden TV’nin arkasına kolayca 
takabildim. Kurulum bu kadar basit. 
Bundan sonra yapmanız gereken 
tek şey Miracast destekli cihazınıza 
bu görüntüleme cihazını tanıtmak. 
Windows 7, 8 ve 10 işletim sistemlerinin 
sunduğu destek sayesinde notebook 
ya da tabletinizi kolayca daha büyük 
bir ekrana gönderebiliyorsunuz. Aynı 
şekilde Android 5 işletim sistemi kullanan 
tabletlerinizi ya da cep telefonlarını da 
ekrana yansıtmanız mümkün. Microsoft 
bu cihazında iOS ya da Mac OS işletim 
sistemlerine destek vermemiş. 
Ürün tam olarak tabletten ya da cep 
telefonundan açtığınız filmleri ya da 
sunumları büyük ekranda oynatmak 
için ara kablo kullanma dönemini 
bitiren bir adaptör. İşletmeler toplantı 

odalarındaki televizyonlarının arkasına 
bu Microsoft Wireless Display Adapter 
ürününü takarak herkesin kolayca 
sunum yapabilmesini sağlayabilirler. Siz 
de evinizde Netflix, YouTube gibi video 
servislerini mobil cihazınızdan ya da 
notebookunuzdan açıp, daha büyük 
ekrana yansıtabilirsiniz. 
Microsoft Wireless Display Adapter, 
sektörde bulunan bir dizi farklı cihaza 
alternatif bir ürün. Bu ürünleri kıyaslarken 
en önemli husus gecikme süresidir. Bu 
gecikme süresi hem oyun oynamayı 
eziyetli hale getirebilir, hem de videolarda 
ses görüntü senkronunun bozulmasına 
sebep olabilir. Tüm cihazları deneme 
fırsatım olmadı. Ancak yurt dışındaki 
karşılaştırmalar gösteriyor ki Microsoft 
Wireless Display Adapter, şu anda pazarda 
bulunan cihazlar arasında gecikme oranı 
en düşük olan ürünlerden biri. 

Esnek OLED ekranlar geliyor



Google, eğitim ve iş ortamları için akıllı tahta çözümü 
Jamboard’u ilk olarak geçen sene Ekim ayında 

tanıtmıştı. Aradan geçen zaman zarfında geliştirilmeye 
devam eden ürün nihayet 4.999 dolar etiket fiyatı ile 

satışa sunuldu. Jamboard temelde 55 inçlik 4K bir 
ekran ve internet bağlantısı ile bulut servislerine erişim 

özelliklerine sahip. Google kullanıcıları tahta üzerinde 
ortaklaşa çalışarak yine bulut servislerindeki dosya ve 

hizmetlere erişebiliyorlar.

İsveçli popüler mobilya ve aksesuar devi 
Ikea bir süre önce internete bağlanabilen 
ve akıllı telefonlar ile kontrol edilebilen 
Trådfri adındaki LED ampul ürünlerini 
tanıtmıştı. Ikea yaptığı yeni bir duyuru ile 
akıllı ev aydınlatma sisteminin yakında 
Alexa, Google Assistant ve HomeKit ile 
uyumlu olarak çalışacağını belirtti. Böylece 
sesli komutlar ile bu akıllı ampulleri kontrol 
etmek mümkün olacak.

Google’dan 4K 
çözünürlüklü tahta!

Tüm elektronik cihazlar akıllanır da gelinlikler akıllanmaz mı? 
Özel olarak dikilen gelinliklerde kullanılan LED teknolojisi ile 
gelinlikler öncelikle ışıklandırılıyor. Dilenirse LED ışıkları ile 
birlikte ince fiberoptik kablolar da kullanılabiliyor. Sonrasında 
bu LED ışıkları ortamın renklerine veya arka planda çalan 
müziğe göre farklı renkler verebiliyor. Gelin veya damat sesli 
komut vererek de LED ışıklarının durumunu değiştirebiliyor.  

Microsoft yaklaşık 800 yeni özel parça ile geliştirdiği dizüstü bilgisayar 
ve tablet kırması ürünü Surface Pro’nun yeni modelini tanıttı. Intel Kaby 

Lake işlemcisi ile gelecek yeni Surface Pro modelleri 13,5 saate varan 
pil süresi desteği sunuyor. 800 dolara sahip yeni bilgisayar için ayrıca 

99 dolara satılan Surface Pen kalemin açısını ve basıncını dikkate alarak 
sanatsal çalışmalar yapılmasını da mümkün kılıyor.

Microsoft’tan 
yeni Surface Pro

Sesle çalışıyor...

Akıllı ampullere 
asistan desteği
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