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Google 
Cep Müzesi
Ortalama bir sanatsever için 
müze gezmede iki büyük sorun 
var. Birincisi gerçekten o müzede 
ilginizi çekecek eserlerin olup 
olmadığını bilmek, ikincisi 
bu eserlerin öyküsünü öğrenmek. 
Google tarafından yayımlanan 
Art and Culture uygulamasının 
son sürümüyle iki soruna da bir 
çözüm geliştirilmiş. Yaklaşık 
5 yıllık bir çalışmayla ortaya çıkan 
uygulamada dünya genelinde 
1100 müzeye ait bilgi var. 
Bunlardan 20’si için sanal turlar 
da uygulamaya eklenmiş. Sanal 
turlar sayesinde bu müzeleri 
içindeymiş gibi gezebiliyorsunuz. 
Üstelik sanal gerçeklik gözlüğünüz 
varsa çok daha gerçekçi bir gezi 
yapabiliyorsunuz. Elbette bu 
deneyim sanat eserlerini çıplak 
gözle görmeye benzemeyecektir, 
ama en azından müzenin sizin 
açınızdan görülmeye değer 
olup olmadığını anlamanıza 
yardım edecektir. Uygulamanın 
önemli bir başka özelliği 
de “sanat tanıyıcılık”. 

Bu özellik sayesinde müzedeki 
bir sanat eserini cep telefonu 
kamerası ile görüntülediğinizde 
eserle ilgili ayrıntılı bilgiye 
ulaşabiliyorsunuz. 
Örneğin Van Gogh’un ünlü 
Yatak Odası adlı eserini 
görüntülerken ressamın 
kardeşine gönderdiği, resmin 
bir taslağını da içeren mektubu 
görüntüleyebiliyorsunuz. 
Böylece ressamın resimle ilgili 
düşüncelerini anlama imkânı 
yakalıyorsunuz. Henüz 
Türkçe desteği olmayan 
uygulama Google 
Arts & Culture adıyla iOS 
ve Android uygulama 
marketlerinden ücretsiz 
olarak indirilebilir. 

Hem Tablet 
Hem Not 
Defteri
Freewrite teknolojik daktiloyu 
çok nostaljik bulanlar için 
daha havalı bir seçenek var. 
Lenovo tarafından satışa sunulan 
Yoga Book hem tablet hem 
de elektronik bir defter gibi 
kullanılabiliyor. Bir tarafında 10,1 
inç büyüklüğünde dokunmatik 
ekran bulunan tabletin diğer tarafı 
hem dokunmatik klavye hem de 
defter olarak kullanılabiliyor. 
Alt kısım klavye olarak kullanılmak 
istendiğinde iç aydınlatması 
çalışıyor ve klavye görünümünü 
alıyor. Defter olarak kullanmak için 
ise üzerine bir kâğıt parçası koyup 
istediğiniz notu almanız ya da 
çizimi yapmanız yetiyor. 
Yazıp çizdikleriniz otomatik 
olarak bilgisayara aktarılıyor. 
Özellikle öğrenciler için 
hazırlanan tablet, not tutmayı 
ve paylaşmayı çok daha kolay 
ve keyifli bir hale getiriyor. 
Tablette yüklü olan yardımcı 
yazılım, yazdıkça el yazısını 
daha kolay tanımaya başlıyor 
ve zamanla sözcük önerilerinde 
de bulunuyor. Android ve 
Windows sürümleri olan tabletin 
fiyatı 499 dolardan başlıyor. 
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