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Levent Daşkıran

Dünyanın En Pahalı Araçları 20 Yıllık Bilgisayarlara Emanet
Bundan 15 yıl önce elimizde floppy disk ol-

nızca bu bilgisayarda kullanılabilen CA (Con-

madan bilgisayarımıza işletim sistemi kura-

ditional Access - Koşullu Erişim) kartına ihti-

mazdık, şimdi kayıt simgesi görseli haricin-

yaç duyuyor. Sadece söz konusu bu kart mo-

de floppy disk göremiyoruz. Teknolojik ge-

tor ve yazılım arasındaki doğrulamayı sağla-

lişim çok şeyi geride bırakıyor, birçok cihaz
ve standart, çağdaş alternatiflerin karşısın-

yarak müdahale izni verdiği için başka türlü
aracın programına erişmek mümkün değil.

da kaybolup gidiyor. Ama işte öyle anlar ge-

Benzer sorunlar pek çok endüstri için geçer-

liyor ki, o yitip gitti dediklerinize muhtaç kalı-

li. 40-50 yıllık bankacılık uygulamalarını çalış-

yorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden biri

tırmak için işler halde tutulması gereken ana

de geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Dünyanın

bilgisayarlardan tutun da, 40 yaşındaki uçak-

en ünlü performanslı araç üreticilerinden

ların bakımına kadar pek çok alanda unutul-

McLaren’in 1992-1998 yılları arasında top-

muş ve terk edilmiş teknolojilerin izleri var.
Haberin detayını bit.ly/mclarencompaq ad-

lam 106 adet ürettiği, bugün hala 100 tanesi
yollarda olan ve 10 milyon doların üzerinde

resinde bulabilirsiniz.

fiyata alıcı bulan McLaren F1 modelleri, ba-

McLaren’in her birine 10 milyon
dolar üzerinde değer biçilen
100 adet F1 aracı, bakım
için 25 yıllık Compaq dizüstü
bilgisayarlara ihtiyaç
duyuyor.

kım için 1990’ların başından kalma Compaq
LTE 5280 dizüstü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Hatta McLaren’in bu bilgisayarlara sahip
olmak ve elinde tutabilmek için hayli yüksek miktarda parayı gözden çıkardığı söyleniyor. Neden? Çünkü motordaki elektronik
aksam, DOS işletim sistemiyle birlikte yal-

Vivaldi Web Tarayıcı Son Derece İddialı
Zaten o kadar alternatif varken şu an ihtiyacınız olan en son şeyin yeni bir web tarayıcı
olduğunu düşünebilirsiniz. Ama eski Opera geliştiricilerinin yeni tarayıcısı Vivaldi en
azından bir göz atılmayı hak ediyor. Alıştığınız tarayıcılardan farklı olarak tamamen
özelleştirilebilir bir yapıya sahip olan Vivaldi ile sekmeleri, renkleri, adres çubuğunun
yerini, aklınıza gelen her unsuru keyfinize
göre farklılaştırabiliyorsunuz. Tarayıcı birçok
web sayfasını yan yana gösterebilme, sekmeleri gruplayabilme, renk temasını mevcut web sitesine otomatik olarak uydurabilVivaldi internet tarayıcı, alışılageldik web tarayıcılara kıyasla sunduğu kullanışlı özellikler ve özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor.

14

me ve sayfa içinde not alabilme, çok kullanı-

beklediğiniz esnekliği bulamıyorsanız, mut-

lan fonksiyonlara klavye ve fareyle hızlı eri-

laka bir göz atmanızı öneririm. Vivaldi inter-

şim gibi ilginç ve kullanışlı özellikler de su-

net tarayıcıyı vivaldi.com adresinden ücret-

nuyor. Özellikle mevcut web tarayıcılarda
özelleştirme ve sekme yönetimi konusunda

siz olarak indirebilirsiniz.

