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Osman Topaç

GPS Topu
Polisten kaçan araçlarla
polisler arasındaki kovalamaca
videoları çok ilgimizi çekmekle
beraber böylesine hızlı ve
tehlikeli araç takibi hem polisler
hem de masum insanlar için
ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Yeni
Bir Elektrikli
Bisiklet:
Alter Bike
StarChase firması tarafından
geliştirilen GPS topu, tehlikeli
takipleri azaltmayı planlıyor.
Polis aracının ön ızgarasına
takılan GPS topu, takip sırasında
ateşlendiğinde takip edilen
araca yapışan bir GPS etiketi
fırlatıyor. Daha sonra GPS etiketin
yolladığı sinyallerle takip edilen
araç, en yakın polis ekip otosu
tarafından yakalanıyor.

Her ne kadar ülkemizde
çok fark etmesek de, elektrikli
bisiklet dünyası çok hareketli.

E-bisiklet dünyasına en son giren
ürünlerden birisi olan Alter Bike,
lityum iyon bataryanın yanı sıra
hidrojenle çalışan yakıt
pili de kullanıyor. Bu yenilikçi
yaklaşım iki açıdan çok önemli:
Hidrojen yakıt pillerinin ticari
kullanımının bir kez daha
gösterilmesi ve elektrikli bisikletlere
batarya dışında farklı bir güç
kaynağınınuygulanabiliyor olması.
Alter Bike’ta kullanılacak olan
küçük hidrojen yakıt tüpleri
bisikletin sepetine veya sürücünün
sırt çantasına sığacak büyüklükte.
Firma henüz bu tüplerin menzilleri
hakkında bir bilgi vermiyor,
ama 2014 yılı içinde filo satışlarının
gerçekleştirileceğini belirtiyor.
http://www.pragma-industries.com/

Sistem şu anda Iowa ve Florida
eyalet polisleri tarafından
deneniyor.
www.starchase.com
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Off-road Tekerlekli Sandalye
Bedensel engelli bireylerin pek çok spor dalında etkin olduğunu biliyoruz.
Ampüte futbol, atletizm, masa tenisi, futbol ve basketbol, ülkemizde bedensel
engellilerin federasyon çatısı altında yaptığı sporlardan bazıları. Ziesel bedensel
engellerine rağmen, bazen sadece koltuk değnekleri kullanarak, bazen de
tekerlekli sandalyeleri ile bütün bu sporları yapan bedensel engellilerin doğada
özgürce hareket etmesi amacıyla tasarlanmış. İki adet elektrikli motorla çalışan
bir palet sistemi olan Ziesel ile zorlu doğa koşullarında güvenle hareket edilebilir.
http://derziesel.com/

Yeni Bulut Sürücü:
Transporter
Dropbox.com’un kurucusu Drew Houston, üniversitede öğrenciyken sürekli USB belleğini kaybettiği için,
dosyalarına internetten ulaşmak üzere kendisine bir
sistem yapar. Daha sonra, böyle bir hizmetin benzer
sorunlar yaşayan herkesin işine yarayabileceğini düşünerek 2008 yılında dropbox.com’u kurar. 2013 itibariyle dropbox.com kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı. Microsoft’un bulut veri deposu skydrive.com’un ise

250 milyondan fazla kullanıcısı var. Diğer yandan hem
bilgilerin gizliliği açısından hem de belli bir büyüklüğün üzerinde (Dropbox 2GB, Microsoft Skydrive 7GB,
Google Drive 15 GB’a kadar ücretsiz) bulut depolama
hizmeti gerektiğinde yıllık ücret ödeme gereksiniminden dolayı, kişisel bulut veri depolama hizmeti kullanılması daha avantajlı oluyor. Transporter bu amaçla tasarlanmış bir kişisel bulut hizmet sağlayıcı. Transporter kullanarak, herhangi bir USB sabit diskteki verilerinize bulut üzerinden güvenli bir şekilde erişebiliyorsunuz.

Aile
Arkadaşlar

http://filetransporterstore.com/
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