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Üç Boyutlu
Yazıcıda Yeni
Bir standart

Öğrenen
Termostat
Çok farkında olmasak da bazı
konularda hayatımız aslında bazı
rutinlerden oluşuyor. Bu fikirden
yola çıkarak tasarlanan Nest
termostat evinizi ne zaman
ne kadar ısıttığınızı takip ediyor
ve rutinlerinizi öğreniyor.
Bu sayede siz termostat
ayarlarını değiştirmeseniz bile,
o sizin yerinize evinizi sizin
en çok rahat ettiğiniz ısıda tutuyor.
Bu sayede % 20’ye varan enerji
tasarrufu sağlayabiliyorsunuz.
Ayrıca Nest’in ayarlarına
akıllı telefonunuzdan ve internetten
ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede eve
gelmeden önce evinizin sıcaklığını
ayarlayabiliyorsunuz.
www.nest.com

Masaüstü üç boyutlu yazıcılarda
standartlar yükseliyor.
Replicator 2 modeli 100 mikron
(yaklaşık fotokopi kâğıdı
kalınlığı) hassasiyette, 6717 cm3
büyüklükte ürünler çıkarabiliyor.
Prototip üreticileri, mühendisler,
mucitler ve ciddi amatörler
için ulaşılabilir bir ürün olan
Replicator 2, ham madde olarak
biyoplastik kullanıyor ve
farklı ton (mat ve parlak) ve
renk seçenekleri sunuyor.

Ortaya çıkan ürün hareketli parçalar
içerse bile yeterince sağlam
olduğu için kullanıcıya sorunsuz
kullanım olanağı sunuyor.
www.makerbot.com

Memoto:
Hayatınızın
Seyir Defteri

Dijital fotoğraf makineleri (veya
fotoğraf çeken cep telefonları)
artık hayatımızın bir parçası ve
hemen hemen bütün önemli
anlarımızı bu cihazlar sayesinde
ölümsüz yapmamız artık çok
kolay. Memoto tasarımcıları bunu
yeterli bulmamış ve insanların her
anını ölümsüzleştirmek üzere bir
“insan seyir defteri” tasarlamışlar.
Memoto, GPS özelliği olan 5MP
çözünürlüklü bir fotoğraf makinesi.
Memoto’yu yaka mikrofonu gibi
göğsünüze takıyorsunuz ve cihaz her
30 saniyede bir fotoğraf çekmeye
başlıyor. Memoto tarafından
çekilen fotoğraflar kablosuz
olarak bir sunucuya aktarılıyor.
İsterseniz daha sonra sunucudan
fotoğrafları paylaşıma açabiliyor
ya da arşivleyebiliyorsunuz.
GPS kayıtları sayesinde bütün
hayatınızın güzergâhını fotoğraflarla
takip etmeniz mümkün. Tuhaf
mı, zekice mi? Karar sizin.
http://goo.gl/jOvYc
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VMultra:
USB hub,
DVDRW
sürücü, SD
Kart Okuyucu,
ve 500 GB
Sabit Disk

Bulut Bulut Veri :
CloudOn

Taşınabilir bilgisayar dünyasında
yaygın olarak kullanılan netbook ve
ultrabook bilgisayarlar genellikle
az sayıda USB porta ve düşük sabit
disk kapasitesine sahip ve pek
çoğunda da CD/DVD okuyucu/
yazıcı yok. Piyasadaki bu boşluğu
iyi değerlendiren Velocity Micro
firması 500 GB sabit disk ile birlikte
USB girişler, DVDRW sürücü, SD
kart okuyucu bulunduran bir paket
hazırlamış. USB 3.0 bağlantı hızına
sahip olan VMultra’nın içindeki sabit
diski herhangi bir 2,5” SATA sabit
disk ile değiştirmek de mümkün.

Bulut veri depolama hizmeti veren
sitelerin sayıları her geçen gün
artıyor. Dropbox, Google Drive ve
Box bu hizmeti veren sitelerden
bir kaçı. CloudOn ise bu üç servise
birden ulaşmanızı sağlayan bir IOS/
Android uygulaması. Bu uygulama
sayesinde hem dosyalarınıza
tek bir program üzerinden
ulaşabiliyor hem de bu sunucular
üzerindeki PDF, Excel, Word
ve PowerPoint dosyalarınızda bu
programı kullanarak değişiklikler
yapabiliyorsunuz. Ayrıca
CloudOn’daki Word uygulamasında
“değişiklikleri izle” gibi, normalde
mobil uygulamalarda çok
fazla rastlanmayan özellikler var.
Yine Excel uygulamasında da
“özet tablo” gibi özellikler kullanıcının
hizmetine sunuluyor.

www.velocitymicro.com

www.cloudon.com

Yeni bir “book”:
Chromebook
Notebook, netbook, ultrabook’tan
sonra şimdi de Chromebook’lar
piyasada. Chromebook’lar
aslında donanım olarak normal
netbook’lardan çok farklı değil.
Chromebook işletim sistemi
olarak Google’ın Chrome web
tarayıcısı ve Google uygulamaları
üzerine kurulmuş, günlük kullanım
için uygun, yeterince hızlı ve
çok karmaşık olmayan taşınabilir
bilgisayarlara verilen isim.
Henüz piyasada bir kaç marka
ve model ürün var. Özellik/fiyat
karşılaştırması yapıldığında, normal
eşdeğer bilgisayarların yarı fiyatına
satın alınabilecekleri görülüyor.
Örneğin Samsung Chromebook’un
ekranı 11,6”, ağırlığı 1,1 kg, kalınlığı
1,7 cm, batarya ömrü 6 saatten
fazla. Bu cihazın en önemli özelliği
10 saniyeden kısa sürede
açılabilmesi. Acer tarafından
piyasaya sürülen C7
Chromebook’un ekranı ise
11,6”, ağırlığı da 1,5 kg. Batarya
ömrü 4 saatle sınırlı olan C7’nin
kalınlığı yaklaşık 2,4 cm.
www.google.com
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