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Popüler mikro-blog ağının dil seçenekleri arasına 
Türkçe de eklendi.

Bir süredir farklı dillerde arabirim sunabilmek için açık katılımlı bir süreç başlatan Twitter 
sonunda Türkçe seçeneğini de kullanıcılara sundu. Sistemdeki 9. dil seçeneği olan Türkçe, 
translate.twttr.com adresindeki Twitter tercüme merkezine gelen tavsiyelerden oluşturarak 
kullanıcılara sunuyor.

Ancak site Türk kullanıcılara otomatik 
olarak kendi dillerine geçme fırsatını 
şimdilik sunmadı. Bu versiyona geçmek 
için bazı ayarlar yapılmak zorunda. 
Twitter’ı Türkçe kullanmak için, Twit-
ter kullanıcı adı ve şifrenizle oturum 
açtıktan sonra, sayfanın sağ en üst 
kısmında yer alan kullanıcı adının 
yanındaki oka tıklayıp açılan listeden 
Setting bölümüne girip sayfanın orta 
kısımlarındaki Language menüsünde 
Turkish-Türkçe’yi seçmesi ve ardından 
sayfanın altındaki Save tuşuna basması 
gerekiyor.

Geliştirilen Türkçe Twitter tıpkı Facebook’taki gibi öneri-çeviri sistemiyle çalışıyor. Twit-
ter yönetimi özel çevirmenler kiralamak yerine kullanıcıların site için tercüme önermesine 
izin veriyor. Bu şekilde kullanıcılar istedikleri kelimeleri sayfaya girebiliyor. Bu öneriler daha 
sonra yerel test ekipleri tarafından oylanıyor. En çok oyu alan çeviriler ise sitede yerini alıyor. 
Kullanıcılar beğenmedikleri kelimeler yerine yeni çeviriler önererek sitenin tercümesini 
değiştirebiliyor.

Mikroçip yarım asırlık
Bilgisayarların kalbini oluşturan silikon entegre devre, 50. yaşını kutluyor

Elektronikte devrim yaratan mikroçip 50’inci yılında. İlk silikon entegre devre ya da yaygın adıyla 
“mikroçip”, 1961 yılının Nisan ayında patent aldı. 
Birçok insan mikroçipin elektronik cihazların kabiliyetlerini büyük oranda arttıracağını ummuştu 
ancak kimse böylesine büyük bir başarıyı beklemiyordu. Mikroçipler, elektronik sinyalleri yük-
seltmek ya da değiştirmek için transistörlere başvuruyor ve böylece bilgisayarların bel kemiğini 
meydana getiriyor. Giderek daha hızlı çalışmaya başlayan çipler, teknolojik ve dijital devrimin 
motoru oldu. 
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’nin önde gelen çip tasarımcılarından Steve Furber, 
mikroçipleri giderek daha küçük yapmanın ekonomik ve fiziksel açıdan imkânsız hale geldiğine 
dikkat çekiyor. 
Her teknolojinin bir sınırı olduğunu belirten Furber, “Her teknolojinin bir ömrü var. Mikroçipler, 
artık daha fazla küçülüp hızlanamaz. Son sınıra önümüzdeki 10 yıl içinde ulaşacaklar. Sonra, 
yerlerini yepyeni teknolojiler alacak. Bilişim dünyasına çok şey kattılar ve tarihte, altın bir sayfa 
açtılar” ifadesini kullandı.
Gelecekbilimci Ian Pearson’a göre gelecekteki bilgisayarlar yoğurdu andıracak: 
“İleride iletişim teknolojileri ile iç içe girecek alanlardan biri sentetik biyoloji olacak ve elektroniği 
bakterilerin içine saklamayı başaracağız. Bu bakteriler birbiri ile iletişim kurma yeteneğine sahip 
olacak ve içinde milyonlarca farklı çipin olduğu bir yoğurt çıkacak ortaya.” 
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