Pancarköy en güzel köy!

Armaðan Köyü teknolojiyi yakýndan takip ediyor
Onaylayan Site Yöneticisi
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Gazete Trakya'da gordugum ilginc bir haber. Bizim sitemizde olmaz, yapamayiz maddi ve manevi destek bulamayiz diye
yapmadigimiz projemizi baskalari kendi koyleri icin yapmislar. Tebrik ederiz.

Ýlimize baðlý Armaðan Köyü hýzla geliþen teknolojiyi yakýndan takip ediyor. Kýrklareli&rsquo;ne 20 km uzaklýkta olan Armaðan
nüfus ve kalkýnma olarak ilimizdeki en geliþmiþ köyler arasýnda yer alýyor.

Geçtiðimiz günlerde Armaðan Köyünde teknoloji adýna herkese örnek olacak baþarýlý bir çalýþma daha yapýldý. Kýsa zamanda
bu çalýþma ile Armaðan Köyü web sitesi üzerinden Köy meydanýndaki iki farklý açýdan köyün canlý olarak izlenmesi saðlandý.

Köyün güvenliði ve Armaðan Köyü dýþýnda Türkiye&rsquo;nin deðiþik illerinde yaþayan Armaðan Köylülerinin Köyü canlý olarak
hasret gidermelerini amaçlayan kameralar köylü vatandaþýnda büyük beðenisini topladý. Konu ile ilgili olarak görüþlerini aldýðým
www.armagankoyu.com sitesi yöneticisi Recep Dal &ldquo;Sitemiz yaklaþýk 1 .5 yýldýr faaliyette. Web Sitemizde köyümüzün
tarihçesi, köyümüz ile ilgili fotoðraflar, videolar, þeref tablomuz, geleneklerimiz, form ve kýsacasý köy ile ilgili her türlü bilgi bulunu

Biz bundan bir süre önce köyümüzde web kamerasý ile canlý yayýn yapacaðýmýzý duyurmuþtuk ve gerçekleþtirdik. Bunun masr
Armaðan köyü doðumlu olupta deðiþik þehirlerde oturan Armaðan Köylülerimizin maddi destekleri ile gerçekleþti.

Þimdilik köy meydanýndan yayýn canlý yayýn yapan iki adet IP kameramýz bulunuyor. Biz bu kameralarý iler ki zamanlarda
dört&rsquo;e çýkarmayý hedefliyoruz. Bu sayede köyümüz çok sayýda deðiþik açýdan izlenerek, güvenlikte daha güzel saðlanm
Kameralarýmýzýn kurulmasýndaki geçiþ süresinde zorluklar oldu, ancak bunlarý atlattýk.
Dileyen herkes http://www.armagankoyum.com adresinden sitesinin sað tarafýnda bulunan interaktif uygulamalar bölümünden
kamera 1 veya kamera 2&rsquo;yi týklayarak köy meydanýný canlý olarak 2 açýdan izleyebilir.

Þimdi ki amacýmýz ise ikinci bir web sitesi kurmak, bunun üzerinde çalýþmalarýmýz devam ediyor. Kýsa bir zaman sonra web
sitemiz daha geliþmiþ yeni yüzüyle faaliyette olacak. Faaliyete sokacaðýmýz bu web sitesi 1500 adet fotoðraf arþivi, köyle ilgili ki
aramada köydeki herkesin portresi olacak.
Ayrýca bu sitemizde köy pazarý üzerinde satýlýk olan hayvanlarýmýzýn fotoðraflarý site üzerinde yer alacak.&rdquo; dedi.
Teknolojinin tüm nimetlerinden olduðunca faydalanan ve bu doðrultuda adýný duyurmuþ bir köy olan Armaðan Köyü ilerleyen
zamanlarda adýný daha fazla duyurarak diðer köylere de örnek olacaða benziyor.
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