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BULUT BİLİŞİM

https://www.wired.com/

Sahip olduğunuz tüm uygulama, program
ve verilerinizin sanal bir sunucuda
yani bulutta depolanması ve internete
bağlı olduğunuz herhangi bir ortamda
cihazlarınız aracılığıyla bu bilgilere,
verilere ve programlara kolayca ulaşım
sağlayabildiğiniz hizmetler bütününe
Bulut Bilişim veya Bulut Teknolojisi
(Cloud Computing) diyoruz.
Kendi cihazlarımızın depolama alanları
ve işlemci güçleri yerine, sanal ortamda
bulunan altyapıdan kullanma işlemi
diyebiliriz. Bu teknolojinin Daha fazla
depolama alanını ve işlemci gücünü
istediğimiz zaman, maliyet tasarrufu
yaparak yararlanmamızı sağlaması en
büyük avantajlarından biri. Günlük
hayatımızda kullandığımız sosyal medya
uygulamalarına yüklenilen fotoğraflar,
belgeler
bu
uygulamaların
bulut
depolama
sistemlerinde
saklanırken;
dosyalar üzerinde yaptığımız işlemlerde
de bu şirketlerin bulut sistemleri sayesinde
sağlanıyor. Örneğin; Uber uygulamasını
kullanırken yaptığımız bir işlem her
seferinde Uber’in kullandığı Amazon
Web Service bulut bilişim platformunda
gerçekleşerek kullanıcıya dönüyor.
6

İlk Cloud servislerinden biri olarak;
Saleforce’un
müşterilerine
sunduğu
hizmetleri 1999 yılında bulut bilişim
altyapısı ile sunmasını gösterebiliriz.
2000 yılında, dot.com krizi sonrasında
Amazon’un kullanıcı sayısının azalması ile
Amazon sunucularının sadece %10’unu
kullanılmaya başlandı. Bunu bir problem
olarak gören ilk şirketlerden biri olan
Amazon, boşta kalan sunucu alanlarını ve
işlem gücünü başka firmalara kiralamaya
başlamasıyla ilk bulut servisi hizmetini
vermeye başladı.

Right Scale 2018 State of the Cloud Report

2006 yılında Amazon Web Services’i
kullanıma sunduktan sonra, arkasından
Microsoft Azure Google ve IBM Cloud
ile birlikte bir çok şirkette bulut bilişim
hizmeti vermeye başladı. Şu anda da
en çok kullanılan bulut bilişim altyapısı
halen Amazon’un sunduğu AWS olarak
görünüyor.
Bulut Bilişim Servisleri:

IBM Cloud Services Models
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BULUT BİLİŞİM
sağlar. Web üzerinde kullandığımız
e-posta
hizmetleri
Google
Sheets
gibi kullandığımız çevrimiçi döküman
uygulamaları, uygulamalara örnek olarak
gösterilebilir.

Bulut Bilişim Altyapı Mimarisi

Servis olarak altyapı (Infrastructure as a
service):
İnternet üzerinden sağlanan ve yönetilen
anlık bilgi işlem altyapısıdır. Ölçeği talebe
bağlı olarak hızla artırıp azaltabilir ve
yalnızca kullanıldığı kadar ödenir.
IaaS, kendi fiziksel sunucularınızı ve diğer
veri merkezi altyapısını satın almanın
ve yönetmenin getirdiği maliyet ve
komplekslikten kurtulmayı sağlamaya
yardımcı olur.
Servis olarak platform (Platform as a
Service):
Basit tabanlı uygulamalardan, bulut
kurumsal uygulamalara kadar yazılım
ve uygulamalar için geliştirme, test ve
saklama ortamı sağlayan platform hizmeti
sağlar. Dağınık kaynaklarda yönetilmesi
zor olan bu süreçlerde, maliyet ve zaman
olarak tasarruf edilmesini sağlar. İnternetin
olduğu her yerde geliştirme olanağı
sunması ile birden çok lokasyonda ortak
çalışma olanağı sağlamıştır.
Servis olarak yazılım (Software as a
Service):
Kullanıcıların, bulut tabanlı uygulamalara
İnternet üzerinden bağlanmasını ve
bunları İnternet üzerinden kullanmasını

Microsoft Azure cloud types

Özellikle bilgi güvenliğinin çok önemli
olduğu noktalarda kullanılan, özel bulut
depolama ile birlikte; hibrit ve topluluk
tarafından kullanılan bulut çeşitleri ile
farklı ihtiyaçlara cevap verebilir.
Edge Computing (Sınır Bilişim):

hackernoon.com : Edge computing

Kullanılan cihazlarımızda işlemci güçlerinin
ve depolama kapasitelerinin artmasıyla
uygulamalar boyutunda gerçekleşen
analizlerin, görselleştirmenin veya bir
uygulama çalıştırma için gerekli verilerin
işlenmesinin; buluta çıkmadan cihaz
düzeyinde yapılmasıyla daha hızlı işlem
yapılmasını hedefleyen bir teknolojidir.
7
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ÜRETİMDE BULUT BİLİŞİM

American Enterprise Institute

Otomasyon ve bilgi teknolojilerinin üretim
sektöründe daha çok yer almasıyla birlikte
üretim şirketlerinde mühendislik, tasarım
veya yönetim için kullanılan yazılım
ve uygulamalar için yapılan yatırım da
seneler içinde katlanarak arttı. Özellikle
üretim sektöründe yükselen trend,
Endüstri 4.0 ile birlikte gelen, dönüşüm
kullanılan sensörleri, robotların artmasına
ve bunların M2M(machine to machine)
haberleşmesi ile birlikte ortaya çıkan
veri boyutunda ve gerekli bağlantının
altyapısında büyük bir artış meydana
geldi. Bunun sağlanması ve gerekli altyapı
için, en düşük maliyetli çözümün bunların
bulut ortamına taşınması olduğu bilinen
bir gerçek.
Mühendislik Hizmetlerinde kullanımı:
Bulut bilişimin bu alanda getirdiği en
büyük yeniliklerden biri “generative
design” tekniği. Doğada gerçekleşen
evrimsel süreci taklit eden, bu teknik
tasarım için istenilen sonuçları (metaryal,
ölçüler, üretim teknikleri, maliyet kısıtları
vb.) girdikten sonra, bulut üstünde çalışan
algoritmanın ortaya çıkardığı birkaç ürün
üstünde geliştirme sağlanması ile oluyor.
Airbus, A350-900 uçak gövde duvarları için
bulut üstünde bu tekniği kullanarak %50
daha hafif bir ürün ortaya çıkardıklarını
belirtti.
8

Tedarik Zincirinde Bulut Bilişim:
Birçok uluslararası şirkette tedarikçilerin,
lokasyonların ve gerekli lojistik sağlama
ihtiyacının artmasıyla birlikte tedarik
zinciri süreci oldukça karmaşık hale
geldi. Tedarik zincirinin verimli olarak
yönetilmesi zorlaştıkça, maliyet ve gerekli
süreler arttıkça, şirketler farklı ülkelerde
kullanılan
sistemlerin
birbirleri
ile
bağlanmasına ihtiyaç duymaya başladı.
Bu şirketlerden biri de ilaç üretici Pfizer,
dünya çapında bulunan birimlerinde
kullanılan ERP sistemlerinin yanı sıra
yaklaşık 500 tedarikçisinin bağlandığı,
planlama operasyonlarından hammadde
siparişlerine veya lojistik süreçlerine
kadar gerekli tüm bilgiyi bulut sisteminde
toplayarak analiz eden bir sisteme geçti.
Pfizer’ın tedarik ağı servisi direktörü Jim
Cafone, bunun maliyetleri azaltmakla
beraber büyük bir sistemin tek noktadan
yürütüldüğü ve uçtan uça ürün yaklaşımına
ulaşmalarını sağladığını belirtti.
Üretim Operasyonlarında kullanımı:
Johnson and Johnson 65 ülkede ve 260
bulunan birimleri devasa boyutta bir
veri üretirken, birbirleri ile bağlı halde
değillerdi. J&J CTO’su,
2013 yılında
geçtikleri hibrit bulut sistemi ile birlikte;
bu birimlerinde kullanılan 120 uygulamayı
tek bir noktaya bağladığını ve elde ettikleri
verileri bulut üstünde analiz ederek,
operasyonel ve stratejik karar verme
mekanizmalarında kullandıklarını söyledi.
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DÜNYANIN EN HIZLI OTOMOBİLLERİ
Otomotiv dünyasının her zaman merak
ettiği konu tabi ki en hızlı otmobillerdir.
Bu yazımızda, ülkemizdeki yollarda
pek göremesek de bir yerlerde bu
yüksek hızlara ulaşmış, asfaltın tozunu
atmış, dünyanın en hızlı 10 otomobilini
tanıtacağız.
Listenin bir numarasında bir İsveçli var.
Koenigsegg Agera RS. Agera 5 litrelik
1160 beygir güç üreten V8 motoru ile
saatte 447 kilometre hıza ulaştı. İsveçli
süper sport otomobil, Nevada Ulaştırma
Departmanından aldığı izin ile Las Vegas
ve Pahrump arasında 11 mil uzunluğundaki
bir kısmı trafiğe kapattırarak bu rekoru
kırdı.
Koenigsegg Agera RS

Üçüncü sırada Bugatti Chiron var. W
tipinde 16 silindirli, 8 litre motoru ile 1500
beygirlik güç üreten Bugatti Chiron 420
kilometre hıza ulaştı. 0’dan 100 km hıza
2.5 saniyede ulaşabilen Bugatti Chiron 1.9
ton ağırlığında.
Bugatti Chiron

Dördüncü sırada yine bir Bugatti modeli
var. Veyron Super Sport’un da Chiron gibi
W tipinde 16 silindirli, 8 litre motoru var.
1200 beygirlik güç üreten ve bir zamanların
en hızlı aracı unvanına da sahip Bugatti
Veyron 415 kilometre hıza ulaşmıştı.
Bugatti Veyron Super Sport

İkinci sırada ise Hennesey Venom GT var.
7 litrelik V8 motoru, 1.244 beygir güç ve
1.565 Nm tork üretiyor. Hennesey Venom
GT, 2014 yılında saatte 434,5 kilometre
hıza ulaştığında dünyanın en hızlı aracı
konumuna yükselmişti.
Hennesey Venom GT

Beşinci sırada saatte 412 kilometre hızı
ile SSC (Shelby SuperCars) Ultimate Aero
var. SSC Ultimate Aero 6,3 litrelik V8
bir motora sahip. 7 vitesi olan Ultimate
Aero 0’dan 100 km’lik hıza 2.65 saniyede
ulaşabiliyor.
9
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SSC Ultimate Aero

Sekizinci sırada McLaren F1 modeli var. 6,1
litrelik V12 motoru ile saatte 388 kilometre
hıza çıkan McLaren listedeki en eski
otomobil. Bu model 1992-94 yııları arasında
üretildi.
McLaren F1

Listenin altıncı sırasında Saleen S7 Twin
Turbo var. Saleen’in 750 beygir güç üreten 7
litrelik V8 motoru bulunuyor. Saleen saatte
399 kilometre hıza ulaşabildi.
Saleen S7 Twin Turbo

Dokuzuncı sırada Pagani Huayra BC
bulunuyor. Pagani 789 beygirlik 6 litre
V12 motoru ile saatte 383 kilometre hıza
ulaşarak bu listede kendine yer buldu.
Pagani Huayra BC

Yedinci sırayı alan otomobil ise Koenigsegg
CCR. 2005 yılında İtalya’da Nardo Ring
adlı test pistinde saatte 389 kilometre hıza
ulaşan CCR dünya rekorunun da sahibi
olmuştu.
Koenigsegg CCR

Onuncu sırada ise Zenvo ST1 var. 7 litrelik
supercharged V8 motora sahip ST1 saatte
375 kilometre hız ile listenin son! sırasında
kendine yer buluyor.
Zenvo ST1
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HER EVE ŞARJ İSTASYONU ZORUNLULUĞU
Dünyada her geçen gün elektrikli araçların
yaygınlaşmasına yönelik adımlar atılıyor.
Yeni araçlar üretiliyor, bataryalar üzerine
çalışılıyor ve yeni şarj istasyonları kuruluyor.
İngiltere’nin 2040 yılına kadar benzinli
otomobil satışını ve kullanımını bitirmek
istemesi üzerine, hükümet yeni bir
kanun
teklifi
sunmaya
hazırlanıyor.
Şarj istasyonlarının az sayıda olması ve
birbirlerine uzak olması nedeniyle, yeni
yapılacak evlere ve işletmelere şarj istasyonu
kurma zorunluluğu geliyor. Ayrıca yeni
getirilecek yasayla dinlenme tesislerine şarj
istasyonu kurulumunu da zorunlu kılacak.
Alman otomobil üreticisi Porsche, tüm şarj
istasyonlarını harita üzerinde gösterecek
mobil bir uygulama geliştirdi. iOS ve Android
platformlarında bulunabilen uygulama

https://www.tesla.com/

sayesinde şarj istasyonunun konumunu,
uygunluk durumunu ve şarj etme maliyetini
anlık olarak kullanıcıya sunabilecek. Ücretsiz
olarak temin edilebilecek “Porsche kimlik
kartıyla” sisteme kayıt olunan, kullanıcı
bilgilerinize göre hizmet veren uygulama,
şu an Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika
ve Finlandiya’da hizmet sunuyor. 2019 yılı
itibariyle diğer ülkelere de yayılacak.

MERCEDES E-CITARO
Şehir içi ulaşımın en önemli bileşenlerinden
biri otobüslerdir. Mercedes-Benz’in birçok
otobüs modeli dünya yollarında ulaşıma
katkıda bulunuyor.
Şehir içi ulaşımda en çok satılan
modellerinden
birisi
olan
Citaro’yu
artık elektrikli olarak da üretecek olan
Mercedes’in hedefi, tabi ki sıfır emisyon.

Citaro modeli ile aynı şasiye sahip
otobüslerden
eCitaro’nun
farkı
dış
görünümde belli oluyor. eCitaro ismini
verdiği modelin 6,8 veya 10 hücreli batarya
çeşidi mevcut. Maksimumda 243 kW güç
üretebilecek otobüs 715 Nm tork üretiyor
ve menzili ise 150-250 kilometre.
Eylül ayında Hannover’de düzenlenecek
IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda tanıtılacak
eCitaro’nun yıl sonunda ise üretime geçmiş
olması bekleniyor.
Yandaki QR kodu akıllı
telefonunuz ile okutarak
e-Citaro’nun videosuna
ulaşabilirsiniz.

https://www.daimler.com
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2018’İN EN İYİ OTOMOBİL TEKNOLOJİLERİ
2018 yılı içerisine satışa çıkan arabalarda
kullanılmış olan en iyi 7 yenilikçi teknolojiyi,
‘Kelley Blue Book’ un yapmış olduğu
araştırma sonucu ortaya çıkan derlemeden
yararlanarak sizlerle buluşturmak istedik.
1) Mobil Uygulamalar:
Bir çok araç üreticisi, otomobillerimiz ile
akıllı telefonlarımızı birbirine bağlamaya
yarayan mobil uygulamalar geliştirdi. Bu
uygulamalar sayesinde; kapı kilitleyip açma,
yakıt ve lastik durumlarını kontrol etme,
arabayı uzaktan çalıştırma gibi işlemleri
gerçekleştirebiliyoruz.
2) Genç Sürücü Teknolojisi:
Her ne kadar ehliyet sahibi olsalar da
genç sürücülerin araç kullanımı sırasında
ebeveynlerinin ne kadar endişelendiğini
biliriz. Hele bir de sürüş esnasında
çocuklarının yanında değiller ise...
Genç sürücü teknolojisi ile aracınıza bazı
limitasyonlar koyabiliyorsunuz. Örneğin;
‘Aşırı hız yapılması durumunda müzik setini
kapat’ veya ‘Emniyet kemerinin takılmaması
durumunda müziğin 7. seviyenin üzerinde
açılmasına izin verme ‘.
3) Adaptif Cruse Kontrol:
Araç üzerine yerleştirilen bir dizi sensör
yardımı ile adaptif cruse kontrol sayesinde,
aracınız önünüzdeki araç ile hızını eşleyip
takip mesafesini koruyabiliyor. Bu sayede
Cruse kontrol modunda iken trafiğe veya
yavaş giden bir araca denk geldiğinizde, fren
veya gaza basmak zorunda kalmıyorsunuz.
4) Apple Carplay veya Android Auto:
Arabaların dokunmatik medya ekranları
çoğu zaman birbirinden farklı arayüze sahip.
Her bir aracın arayüzüne alışmak zaman
alıyor. Bu problemi çözmek için Apple’ın
geliştirdiği Carplay veya Google’ın Android
12

Auto uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu
uygulamalar ile araba içerisindeki ekranınız
telefonunuzdaki ekran ile aynı arayüze sahip
oluyor. Böylece herhangi bir uygulamaya
girmek istediğinizde bu uygulamayı
aramakla vakit kaybetmiyorsunuz.

https://mundoconectado.com

5) 360 Derece Kamera Sistemi:
Aracın her iki tarafına yerleştirilen
kameralardan alınan görüntüler, akıllı
hesaplama gücü ile birleştiriliyor. Bu sayede
aracınızı ve aracın çevresini yukarıdan
aşağıya doğru görebilmenizi sağlayan sanal
bir görüntü oluşuyor.
6) Otomatik Acil Durum Freni:
Bu sistemde çeşitli sensörler yardımı ile bir
çarpışma ihtimali olup olmadığı hesaplanır.
Çarpışmayı önlemek veya şiddetini azaltmak
amacıyla araç otomatik olarak fren yapması
sağlanır. Bu sayede çarpışmanın hasarı
azaltılmış veya kaza önlenmiş olur.
7) Arka Çapraz Park Uyarısı:
Aracın arkasına yerleştirilmiş sensörler
sayesinde, sistem sizi fark etmeden
aracınızın arkasında dolaşan araçlara,
alışveriş arabalarına veya yayalara yaklaşma
konusunda sizi uyarır. Bu sistemlerde
yüksek sesli bip sesleri standarttır, ancak
bazı araçlar bir çarpışmadan önce otomatik
olarak fren yapabilir.
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ALİBABA VE GUESS’TEN FASHİON AI
Yenilikçi E-ticaret devi Alibaba, bu günlerde
yapmış olduğu girişimlerle adından çokça
bahsettirmekte. Alibaba’nın en son hamlesi
ise oldukça bilindik bir giyim markası olan
GUESS ile güçlerini birleştirerek, dünyanın
ilk yapay zeka destekli giyim mağazası
konseptini geliştirmek oldu.
Parekende giyim sektörüne yeni bir soluk
getireceği düşünülen Fashion AI konsepti
akıllı raflar, akıllı aynalar ve yeni jenerasyon
giyinme odalarından oluşuyor.
Telefonunuzdaki kodu ve yüzünüzü
giriş ekranında taratarak mağazaya giriş
yapıyorsunuz. Seçtiğiniz ürünler ile giyinme
odasına girdiğinizde ise sizi yepyeni
deneyimler bekliyor. Karşınızda bulunan
akıllı ayna seçtiğiniz ürün ile ilgili bütün
özellikleri size gösteriyor.

https://www.scmp.com

Aynadaki ekrandan ürünün farklı bedenini
veya rengini seçtiğinizde bu seçim görevliye
bildiriliyor ve saniyeler içinde seçtiğiniz
ürün giyinme odanıza gelmiş oluyor. Aynı
zamanda seçilen ürünlere göre yapay zeka
size önerilerde bulunuyor. Mağazayı her
ziyaret edişinizde profiliniz geliştiriliyor ve
bu sayede yapay zeka tarzınız hakkında bilgi
toplayarak size daha iyi önerilerde bulunma
şansını yakalamış oluyor.

OTOMOTİVDE VERİ GÜVENLİĞİ İHLALİ
Şirketin güvenlik açığını Chris Vickery isimli
bir ‘veri ihlali avcısı’ farketti. Chris Vickery “Bu
bilgilerin gizlilik anlaşmalarına aykırı olduğu
aşikardı. Eğer böyle bir veri görseydiniz bu
verilerin gizli tutulması gerektiğini hemen
anlardınız” dedi.

https://wccftech.com

Aralarında Volkswagen, Toyota, Ford, GM
ve Tesla’nın da bulunduğu 100’den fazla
şirketin verileri güvenlik açığı ile karşı
karşıya kaldı.
Level One ismindeki Kanadalı bir şirketin,
müşterilerin gizli bilgilerini içeren 157 GB
boyutundaki dosyaları, internet ortamında
herhangi bir güvenlik önlemi olmadan
depoladığı farkedildi.

157 GB’lık ve geçtiğimiz 10 yılın bilgilerini
içeren dosyaların içerisinde; montaj hattı
şemaları, fabrika kat planları ve düzenleri,
robot konfigürasyonları, kimlik kartı talep
formları, VPN erişim istek formları ve bir çok
doküman bulunuyor.
Güvenlik açığının farkedilmesinin ardından,
veriler internet ortamından çekildi ancak
bu güne kadar bilgilere kimler tarafından
erişim sağlandığı bilinmiyor.

13
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3D YAZICI İLE KURULAN İLK MAHALLE
Hollanda’daki Eindhoven kentinde 2019
yılının ortasında dünyanın ilk 3D baskılı
mahallesi kurulacak. “Project Milestone”
olarak adlandırılan bu mahallede ilk etapta
5 yaşanılabilir ev inşa edilecek.
3D mahalle, yeşil bir alanda düzensiz
formlarda tasarlanmış bloklardan oluşuyor.
Binaların düzensiz şekilleri, 3D baskının
neredeyse her şekli inşa edebilme yeteneğini
gösteriyor.
Houben & Van Mierlo Architecten
öncülüğünde Eindhoven Belediyesi ve
Eindhoven
Teknoloji
Üniversitesi’nin
desteğiyle yapılacak bu proje aynı zamanda
çevre açısından da olumlu bir proje. 3D baskı
yöntemiyle geleneksel inşaat tekniklerine
göre daha az çimento kullanılacak, bu da
çimento üretiminde açığa çıkan tonlarca

dezeen.com

karbondioksite engel olacak. Ayrıca 3D
baskının inşaat maliyetlerini de düşürmesi
bekleniyor.
Projenin ilk amacı ise 3D beton baskı
yöntemini ve teknolojisini, tüm avantajlarıyla birlikte basılı konutlarda görmek
ve benimsenmesini sağlamak.

GOOGLE’A REKOR CEZA

https://www.seoservicesnepal.com

Google’ın telefon üreticilerine ücretsiz
sunduğu Android, Statista verilerine göre
2018’in ilk çeyreğinde yüzde 85,1 kullanım
oranına sahip.
Android telefon üreticilerini yazılım ile çok
az uğraşmak zorunda bırakıyor. İçerisine
kendi hizmetlerini yerleştiriyor ve bunları
varsayılan seçenek olarak sunuyor. Ayar
değişikliği yapmayan Android kullanıcısı,
14

Google arama motorunu kullanıyor,
Google’ın sesli aramasını yapıyor ve Google
reklamlarıyla karşılaşıyor. Bu da üreticiler
ve Google için karşılıklı kazanç sağlıyor.
Google’a yöneltilen suçlamalarda tam da
burada başlıyor. Rakiplerinin uygulamarını
sisteminde önyüklü sunmayan şirket,
böylece sektörün lider firması olarak rekabet
kurallarına aykırı davranmış oluyor.
Avrupa Birliği, Google’a kendi ürünlerini
‘kayırdığı’ gerekçesiyle ceza kesti. Üst
sınırdan, 4,3 milyar euro (5 milyar dolar)
olarak istenen ceza, komisyonun verdiği en
büyük rekabet cezası olması ile de ayrıca
gündem yarattı. Şirket 90 gün içerisinde
Avrupa Birliği’nin istediği değişiklikleri
yapmazsa yıllık ortalama cirosunun yüzde
5’ini de ödemek zorunda kalacak.
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KURTARMA OPERASYONU
büyük çaplı borular ile sürekli olarak içeriden
su çekme işlemi başlatıldı. Bölge muson
yağmurları döneminde olduğu için sürekli
olarak yağış oluyordu ve pomaların gücü
sadece eklenen suyu çekmeye yetiyordu.
Öyle ki kurtarma için ortaya atılan bir fikir
de 4 ay boyunca yağmurların bitmesini
beklemek oldu.

http://www.dailymail.co.uk

Geçtiğimiz günlerde bütün dünya nefesini
tutarak, Tayland’da kaybolan ve dokuz
gün arandıktan sonra bir mağaranın
içinde mahsur kalmış bir şekilde bulunan
on iki çocuk ve bir antrenörün kurtuluş
mücadelesini izledi.
Tayland’lı futbol takımının antrenörleri
ile birlikte, mağaraya keşif amaçlı olarak
girdikleri, yaklaşık olarak 4 kilometre kadar
yürüdükten sonra geri dönmek istedikleri ve
dönüş yollarının yağmur suları ile kaplandığı
için bulundukları noktada mahsur kaldıkları
biliniyor.
Mağaranın bazı yerlerinde bir kişinin
bile zorlukla geçebileceği darlıkta ve
su ile dolmuş durumda olan noktaların
bulunması, mahsur kalan çocuklardan bir
çoğunun yüzme bilmiyor olması ve muson
yağmurlarının hala devam ediyor olması,
kurtarma operasyonunu zorlaştıran ve eşsiz
kılan sebepler oldu.
Mağara’nın daha fazla suyla dolmasını
engellemek için pompalara bağlanmış

http://www.bbc.com/

Dünyanın dört bir yanından gelen dalgıçlar
kurtarma operasyonu için gönüllü oldu. İlk
olarak çocukların bulunduğu yere doktor
hemşire ve yiyecek götürüldü. Mağaranın
içine girip çıkmak yaklaşık olarak 4 saat
alıyordu. Dalgıçların nefessiz kalmaması için
mağaranın belirli yerlerine yedek oksijen
tüpleri yerleştirildi. Bu yerleştirme işlemi
sırasında Saman Gunan isimli dalgıç bilincini
yitirerek hayatını kaybetti.
Askeri görevlilerin ve arama kurtarma
ekiplerinin yapmış olduğu plana göre; biri
önde ve diğeri arkada olmak üzere iki dalgıç
bir çocuğa rehberlik ederek ve oksijen
tüplerini taşıyarak çocukları birer birer
mağaradan çıkaracaktı. Çocuklar, yüzme
bilmediğinden ve yollarını kaybetmemeleri
için önceden algıçlar tarafından mağaranın
başından sonuna kadar bağlanmış olan bir
rehber ipe tutunacaklardı. Ne mutlu ki plan
başarı ile sonuçlandı ve çocuklar uzun süren
uğraşlar sonucunda mağaradan kurtarıldı.
15
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MOBİL AIRBAG
Binlerce
lira
verip
aldığımız
akıllı
telefonlarımız için en büyük korkumuz kırık
telefon ekranları ve ezik köşeleridir. Bunu
engelleyebilecek bir telefon kılıfı geliştirildi.
Almanya’da bir üniversite öğrencisi olan
Philip Frenzel tarafından geliştirilen kılıfın,
yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor
Kılıf sensörlerini kullanarak telefonun
düşmeye başladığını algılayabiliyor ve
köşelerinden çıkan dört adet çift taraflı
yay mekanizması sayesinde telefonun
yerle temasını engelliyor. Yaylar telefonun
zeminden sekmesini sağlıyor ve darbeyi
sönümlüyor. Böylece düşme sonucu,
herhangi bir kırık ya da çizik olmadan
atlatılıyor. Düşme sonrası çift taraflı bacaklar
normal kullanım için yuvasına kolayca
yerleştirilebiliyor.

technotoday.com.tr

Ürün henüz tam olarak hazır olmadığı için
satışa çıkmadı ancak Frenzel kılıfın patentini
aldı ve Alman Mekatronik Topluluğu bu
ürüne bir ödül bile verdi.
QR kodu okutarak ürünün
videosunu izleyebilir ve
ürün hakkında daha çok
bilgi edinebilirsiniz.

ORCAM MY EYE 2

orcam.com

Giyilebilir teknolojilere her gün bir yenisi
daha ekleniyor. Görme engelliler ve görme
zorluğu yaşayanlar için geliştirilen ‘OrCam
My Eye 2’ kullanıcısına büyük kolaylık
sağlıyor.
Orcam, etrafınızdaki her nesneyi ve
canlıyı rahatça tanımlayabilir. Cihaz, 13
mega piksellik kamerası ile her türlü
metni okuyabilir, daha önce sistemine
16

tanımladığınız yüzleri kamera açısına girdiği
anda fark edebilir, satın alacağınız ürünün
ismini, son kullanma tarihini, fiyatını,
herhangi bir alanın veya kıyafetin rengini
anında öğrenebilirsiniz. Sadece kolunuzu
kameranın önüne getirerek zamanı ve tarihi
anında öğrenebilirsiniz. Paranın değerini
de tanımlayabilen cihaz, görüntülediği
nesneleri gözlüğün sap kısmında bulunan
hoparlör aracılığıyla kullanıcıya iletir.
Sadece montaj kitiyle gözlüğünüzün
istediğiniz
tarafına
taktığınız
cihaz,
hafifliği sayesinde rahatsız etmemektedir.
Bir kez kurulum yapıldıktan sonra cihaz
kullanıma hazır hale gelir. Cihaz, 20 farklı
dil seçeneğiyle ve kolay kullanımıyla görme
engellilerin hayatını kolaylaştırıyor.
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BİİS
İş aramak, para kazanmaya ve geçinmeye
çalışmak her dönemde insanoğlunun uğraşı
olmuştur. İşsizlik gibi tek maaşla geçim de
eskisi gibi hayli zor. Bu konuda, Şener Şen’in
“Çıplak Vatandaş” filmini şiddetle öneriyor,
asıl işimiz olan teknolojik ürün tanıtımına
devam ediyoruz.
Yeteneğinize göre, küçük işleri fiyatını da
görerek arama fırsatını veren bir mobil
uygulamayı tanıtacağız. Adı da “biis”.
İnsanların birbirlerine yardım ederek,
işlerini çözerek para kazanmayı amaçlayan
uygulamada, boş vaktinize göre kendinize
uygun işler de bulabilirsiniz.
Yaygınlaştıkça içerideki işlerin artacağından
ve herkesin kendine göre boş zamanında
para kazanabileceği işler bulacağından
şüphemiz yok.

https://webrazzi.com/

“biis” Apple Store ve Google Play’de
ücretsiz. Kayıt olun, uygun işleri bulun veya
yaptırmak istediğiniz işlerinizi başkaları için
listeleyin!
QR kodu okutarak
uygulamayı indirebilir
ve iş bulmaya hemen
başlayabilirsiniz.

KONUM TAKİP UYGULAMALARI
Son günlerde Türkiye’yi yasa boğan kayıp
çocuk haberlerini sık sık duyar olduk.
Aileler için çocuklarının güvenliği, nerede
olduğu her zaman önemlidir. Çocuklarınızın
anlık konum bilgisini alabileceğiniz mobil
uygulamaları sizlerle paylaşacağız.
1) Arkadaş Bul
iOS için geliştiren bu uygulama ile
telefonlarınızı
eşleştirdikten
sonra,
çocuğunuzun anlık konumunu Apple
Haritalar üstünde takip edebilirsiniz.
2) Mama Bear
iOS ve Android mağazalarında bulunan
uygulama ile tüm ailenizin konumunu takip
edebilirsiniz. Programı kurduktan sonra
telefonlarınızdan onay vermeniz yeterli
olacaktır.
3) WhatsApp
Herkesin kullandığı mesajlaşma uygulaması
WhatsApp ile çocuğunuzu takip etmek için,

https://www.gzt.com/

çocuğunuz telefonundan WhatsApp’ı açıp
kendinizi bulduktan sonra “mevcut konumu
paylaş” seçeneğiyle 8 saate kadar anlık
konum bilgisini alabilirsiniz.
4) Spyzie
Aylık üyelik sistemiyle çalışan bu uygulama
ile çocuğunuzun anlık konum bilgisini
alabilirsiniz. Ayrıca, çocuğunuz belli bir
bölgeden ayrılınca uyarı verebiliyor.
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