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Kıza 23 Nisan hediyesi olarak tablet yapıyorum. Yatmadan önce sabaha hazır olsun diye emir
buyurdu. İşletim sistemi olarak Raspbian, 7" kapasitif dokunmatik ekran, ofiste atıl kalmış bir
RaspberryPi 3, 2 tane eski telefondan kalan mikro USB şarj aleti. Kasasını 3D Yazıcı ile

yapmadan önce kendisi karton kutulardan bir kasa yapacakmış. RPi 3 yerine RPi Zero
kullanabilirim belki. Bir de nereden geldiği belli olmayan bir Li-ion pil var. 12-5 V
dönüştürücüyle (USB output) kablosuz hale getiririm. Kasayı mor istiyor. Belki yüzeyini lego
uyumlu yaparım
tasarımından sıkıldıkça değiştirir. Yarın da kasasını tasarlayıp @AlyaIO'da basarım. Şu an
Alya'da bu bilye merdiveninin ikincisini basılıyor. Diğeri kardeşine. Beyaz bastım ki
boyasınlar. Su bazlı akrilik boya iyi tutuyor PLA'da.

Bu tuttuğum sonsuz dişliyi aşağıdaki kaba monte edeceğimiz motora bağlıyoruz. Aşağı düşen
bilyeleri asansör gibi yukarı taşıyor, sonra bilyeler bu yollardan tekrar aşağı iniyor. İzlemesi

çok zevkli.

Şu an RPi'ye 7" ekranın driverını yüklüyorum. Köşelerdeki vidalardan kasaya monte edilecek.
Kasanın arkasına da minik ellerine uygun bir tutacak yaparım. Belki açılı katlanabilir sehpa
gibi bir şey de olabilir. Komplike tasarımlarla uğraşmak istemiyorsanız bulduğunuz farklı

3D modelleri indirip, Meshmixer'de combine edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum genelde. Bir
yığın iyi tasarlanmış model var. 3-5 tanesini kombinliyorum. Yepyeni mekanizmalar ortaya
çıkıyor. Bir de Fusion 360 çok iyi. Educational versiyon ücretsiz. Haydi iyi geceler.
Product owner ve scrum masterımız daily standupta güncelleme geçtiler.

Video: https://twitter.com/ahmetalpat/status/1253644579607363584

İşletim sistemi olarak bunu kullanacağız: Çocuklar için işletim sistemi. Türkçesi yok ama zaten
okuma bilmediği için farketmiyor. Resmen ignorance is bliss. Ekran dokunmatiğinin driverını
çözemedik hala. Sabah 7'de çökecek yine tepeme. Olmazsa B planım var
Kano Computer & Coding Kits | Creative Coding For All Ages
Learn to code games, apps, and music. Ages 6-106. 'The winning educational computer for
kids.' - ...
https://kano.me/uk

Eski VGA monitörü söküp masaüstü bilgisayar yapacağım. Masası bu. Bir de ellerine uygun
mekanik klavye yaptım mı tamamdır. Kendine ait masaüstü bir bilgisayarı daha çok sever
diye düşünüyorum. Yarın product ownerı ikna etmem gerekecek.
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