
Bilgisayar programlamaya ilgi duyuyor ve bunu ile-
ride kendiniz için ciddi bir kariyer alternatifi olarak 
düşünüyorsanız, en yaygın programlama dillerin-
den biri olan C iyi bir tercih olabilir. Üstelik başlamak 
için kaynak da elinizin altında. Ürettiği ucuz bilgisa-
yarlarla son zamanlarda hayli popüler olan ve köşe-
mizde de sık sık kendine yer bulan Raspberry Pi’nin 
resmi yayını MagPi, C programlama dilini öğrenmek 
isteyenler için en temel bilgileri bir araya topladı-
ğı bir kitapçık hazırlamış. Üstelik kitapçıktaki ilkele-
ri uygulamak ve örnek kodları çalıştırmak için Rasp-
berry Pi sahibi olmak zorunda değilsiniz. Herhangi 
bir bilgisayarda ve işletim sisteminde öğrendikleri-
nizi kolayca uygulamanız mümkün. Evrensel prog-
ramlama dillerinin en güzel tarafı da bu. Kitapçığı 
raspberrypi.org/magpi-issues/Essentials_C_v1.pdf 
adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu arada 
programcılığa meraklıysanız ve bu konudaki yete-
neklerinizi biraz daha geliştirmek isterseniz codin-
game.com adresindeki oyunu da oynamadan geç-
meyin derim.

C Programlama Diline İlk Adımı Atın

Bu PC Katlanınca Cüzdan Gibi Küçülüyor

Faresini ve klavyesini beraberinde bulunduran, di-
züstünden farklı olarak işiniz bittiğinde kıvırıp kat-
layıp cebinize koyabileceğiniz bir bilgisayar ilgini-
zi çekerse sizi Vensmile K8 ile tanıştıralım. Suya da-
yanıklı katlanabilir klavyenin yanına iliştirilen, kü-
çük bir defter büyüklüğündeki bilgisayar kasası ile 
birlikte sunulan bilgisayarda kasanın yüzeyi fare işa-
retçisi için dokunmatik kontrol paneli olarak kulla-
nılabiliyor. Bilgisayar Windows 10 işletim sistemiy-
le geliyor ve tüm Windows uygulamalarını çalıştı-
rabiliyor. Fazlaca yüksek bir performans vaat etme-
se de, suya ve toza karşı normal bir dizüstü bilgisa-
yardan daha dayanıklı. Katladığınız zaman nere-
deyse bir cüzdan kadar az yer kaplaması da bir di-
ğer çekici yönü. Dizüstü bilgisayardan tek eksi-
ği üzerinde herhangi bir ekran olmaması. Kullan-
mak için bir monitör veya televizyon bulup bağ-
lamak zorundasınız. Ekim ayının sonlarında piya-
saya çıkması beklenen ürüne 199 dolar fiyat biçil-
miş. Detayları vensmile.net adresinde bulabilirsiniz.

İKatladığınızda cüzdan kadar 
küçülebilen Vensmile 8, klavyesiyle 
birlikte geliyor.
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