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CloudFTP ile
Dosyalar
Bulutlarda

Cepte Taşınabilir
Sabit Disklerde
Yeni Sınır: 2TB
Western Digitial cepte taşınabilir
bilgisayarlarda 2TB sınırına ulaştı.
USB 2.0’a göre 3 kat daha hızlı
veri aktarımına imkân veren
USB 3.0 bağlantıya sahip Western
Digital My Passport’un kalınlığı
21 mm, ağırlığı 230 g.
www.wd.com

Snooze Box
Daha çok yük taşımacılığında kullanılan
konteynerler, son zamanlarda
deprem gibi büyük afetler sonrasında
afetzedelerin barınma sorununun
geçici olarak giderilmesinde sıklıkla
kullanılıyor. İngiltere’de bulunan
bir şirket ise, festivaller ve spor
organizasyonları gibi geçici olarak
kalabalık grupların konaklama
ihtiyacınının giderilmesine yönelik
olarak, konteynerlerden oluşan geçici
oteller kullanmaya başlanmış.

Şirket, otelin kurulacağı mekâna
malzemelerin ulaşmasından itibaren
48 saat içinde, 400 yatak kapasiteli
bir konteyner-oteli konaklamaya
hazır hale getirebiliyor.
http://www.snoozebox.com
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Dosyalarını internette yada
bulutta saklamak ve internet erişimi
olan her yerden dosyalarına ulaşmak
isteyenler için Dropbox.com,
iCloud.com, Box.net gibi pek çok
servis hizmet vermeye başladı.
CloudFTP ise USB belleklerde ve SD
kartlardaki dosyalarınızı hızlı
ve kolay bir şekilde buluta yüklemeniz
için tasarlandı.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan
iPad, iPhone gibi cihazlarda
USB port ve SD kart yok. CloudFTP
özellikle bu gibi durumlarda
önem kazanıyor. CloudFTP ile
bir USB belleği FTP (dosya)
sunucusuna dönüştürebiliyor ve
bu şekilde dosyalarınızı kolaylıkla
paylaşabiliyorsunuz veya bahsettiğimiz
bulut servislerini kullanarak
dosyalarınızı buluta taşıyorsunuz.
Daha sonra iPad gibi cihazlarınızı
kullanarak dosyalarınıza
ulaşabiliyor veya dosyalarınızı
paylaşıma açabiliyorsunuz.
http://goo.gl/8KcXM

Bilim ve Teknik Mayıs 2012

osmantopac@gmail.com

Çukur
Doldurucu:
Python 5000

Öğrenciler
İçin
Bilgisayar

Yollarda açılan çukurları
doldurmak için çoğunlukla
birden fazla işçi ve birden fazla
araç görevlendirilir ve bu
çalışma hem trafiğin aksamasına
neden olur hem de maliyeti
yüksektir. Python 5000, derinliği
60 cm’ye kadar olan çukurları
bir kaç dakika içinde, sürücü
dışında kimseyi gerektirmeden
dolduran bir araç. Kasasında 5 ton
soğuk veya sıcak asfalt karışımı
taşıyan Python 5000, doldurulması
gereken çukurun içindeki su,
çakıl gibi cisimleri basınçlı hava ile
temizliyor. Daha sonra çukur
içine yapıştırıcı özelliğe sahip özel
bir kimyasal püskürten alet, çukuru
asfalt ile doldurup sıkıştırıyor.
Bütün bunlar bir kaç dakika içinde
olurken yolun sadece bir şeridi kısa
süreliğine meşgul edilmiş oluyor.

Bir grup İngiliz aktivist,
1990’lı yıllarda bilgisayar
programları yapan çocuklar
olmasına karşın 2000’li
yıllarda sadece bilgisayar
hobisi olan öğrenciler olmasını,
onların da en iyi ihtimalle
ancak web sayfaları yapabiliyor
olmasını, ülkeleri adına
olumsuz bir gelişme olarak
karşılamış ve öğrencilerin
yeniden bilgisayar
programlamasını öğrenmesi
için bir şeyler yapmaya
karar vermiş.

www.pythonmfg.com

Bunun sonucunda da evdeki bir
televizyona bağlanabilen
(analog video yada HDMI girişi olan),
256 MB belleğe sahip, SD kart
girişi olan, USB ve ethernet
girişlerine sahip ve Linux işletim
sistemi ile çalışan Rasperry Pi
ortaya çıkmış. 35 US$’a satışa
sunulan Rasperry Pi ile
öğrencilerin çeşitli programlama
dillerini öğrenmesini sağlamak
üzere, ücretsiz dokümanlar da
Rasperry vakfının web sayfasında
kullanıcılara sunuluyor.

Mercedes E-Cell
Elektrikli otomobil deyince genelde
ekonomik, küçük araçlar aklımıza
geliyor. Mercedes-Benz SLS AMG
E-Cell, 4 saniyede saatte 100 km hıza
çıkabilen süper hızlı bir elektrikli
araç. 2013 yılında piyasaya sürülecek
olan E-Cell’in hız limiti 250 km/saat.
Her bir tekerleğinde dakikada 12.000
devir yapabilen elektrikli motor
bulunan E-Cell’in menzili de 210 km.
www.mercedes-benz.com

http://www.rasperrypi.org

13

