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Avustralya yerleşimin en seyrek olduğu yerlerden biri. Bu da koca ülkede, hatta kıtada diyelim, kaybolmayı çok ciddi bir sorun haline getiriyor. Avustralya Flinders Üniversitesi eğitimcilerinden Paul Gardner-Stephen, bu sorunun çözümü
için Toyota’nın Land Cruiser araçlarını acil durum iletişim merkezi haline dönüştürmek amacıyla bir proje başlatmış. Neden
Land Cruiser derseniz, bu araçlardan kıtada yarım mil-

Land Cruiser’a bağlanıyorsunuz, o da sizin mesajınızı
bir diğer Land Cruiser’a iletiyor ve bu zincir size yardım-

yondan fazla var ve özellikle de taşra bölgesinde pazar
payı yer yer %90’ı geçiyor. Projede Toyota ile birlikte ya-

cı olabilecek birilerinin kulağına gidene kadar devam
ediyor. Aslında dünyada bu kadar araç varken interneti

ratıcı reklam ajansı Saatchi&Saatchi de yer alıyor. Özel
olarak tasarlanarak araçlara yerleştirilen acil durum ile-

de bu şekilde dağıtmak drone veya balonla dağıtmak-

tişim cihazlarının yaklaşık 25 kilometrelik bir kapsama
alanı var. Arazide kaybolmanız durumunda özel uygulama sayesinde bu menzil içinde denk geldiğiniz ilk

Avustralya Flinders Üniversitesi
eğitimcilerinden Paul Gardner-Stephen,
Toyota ve Saatchi&Saatchi ile birlikte
Land Cruiser araçları üzerinden çalışacak bir
acil durum iletişim sistemi kurguluyor.

tan daha kolay olacak gibi. Sistem şimdilik ön tasarım
aşamasında ve testleri devam ediyor. Detayları saatchi.
com/en-in/work/toyota-landcruiser-emergency-network adresinde bulabilirsiniz.

Programcılar İçin Özel Font: Mononoki
İyi bir program yazmak için programlama beceriniz
ve çalıştığınız derleyici kadar, kullandığınız fontun da
önemli olduğu aklınıza gelir miydi? Matthias Tellen adlı tasarımcı bunun önemli bir nokta olabileceğini düşünmüş ve hem program yazmayı, hem de yazılan
programı kontrol etmeyi kolaylaştıran yeni bir font (karakter seti) tasarlamış.
İki boyutlu bir ortamda detayları daha kolay seçmek üzere tasarladığı fonta da Mononoki adını vermiş. Fontun tüm renk düzenlerinde ve hem yüksek, hem düşük çözünürlüklü ekranlarda gayet iyi sonuç verdiği belirtiliyor. Beğenirseniz
yazı yazmak için de kullanabilirsiniz. Mononoki fontunu normal, italik, kalın ve kalın italik olmak üzere dört
farklı biçimiyle ücretsiz olarak indirmek ve nasıl göründüğünü incelemek için madmalik.github.io/monono-

Programcıların detayları daha
iyi görebilmesi için özel olarak tasarlanan
Mononoki isimli fontu ücretsiz olarak
indirebilirsiniz.

ki adresini ziyaret etmeniz yeterli.
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