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IFA 2018’DE
NELER TANITILDI?
Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji
fuarlarından IFA 2018’de hangi teknolojiler tanıtıldı?
İşte en yeni teknoloji trendleri!

AYRICA
IFA 2018’in en iyileri ‹‹
PlayStation’dan yeni klasik: Spider-Man ‹‹
Televizyonlarda 8K ve yapay zeka dönemi ‹‹
Mevsim geçişlerinde sağlığınızı korumak için ipuçları ‹‹
Akıllı beyaz eşyalar yaşam kalitenizi nasıl yükseltiyor? ‹‹
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max’in öne çıkan özellikleri! ‹‹

Her zaman büyük
planları olanlar için.

En büyük net hacim*
Kendi serisinin en büyük net hacmine sahip
Bosch XXL buzdolapları, çok daha fazla gıdayı
2 kat daha uzun süre taze tutar.
www.bosch-home.com.tr

*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

| ÖNSÖZ

IFA 2018

S

onbahar aylarıyla beraber, yeni teknolojileri evlerimizde
ağırlamaya devam ediyoruz. Ekim ayı beraberinde bol
bol yağmur getirecekken, biz de sizlere en yeni teknolojileri anlatmaya devam ediyoruz.
Dopdolu bir Ekim sayısıyla karşınızdayız. Apple’ın iPhone etkinliğinden tutun, Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı
IFA’ya kadar, tüm yeni teknolojiler sizleri bekliyor. En yeni akıllı
telefonların ve diğer elektronik cihazların tanıtıldığı fuarın nabzını
yerinde tuttuk.
Ama Eylül ayının kuşkusuz en önemli teknoloji olayı iPhone
XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinin tanıtılması oldu.
Apple’ın yeni akıllı telefonları 12 Eylül’de Amerika’da düzenlenen
özel etkinlikle tüm dünyaya duyuruldu. Bu yeni telefonlar hakkında
tüm detayları Mediatrend Ekim sayısı sayfalarında okuyabilirsiniz.
Ekim’in ana temasını ise IFA 2018 Tüketici Eletroniği Fuarı oluşturuyor. Sizler için katıldığımız IFA 2018’de en yeni teknolojileri

deneyimledik. Akıllı televizyonlarda 8K dönemi başlarken, bu teknolojik gelişmeye ilk adım atan televizyonları mercek altına aldık.
Akıllı telefon pazarının en güçlü markalarından biri olan Huawei
de fuarın dikkat çeken firmaları arasındaydı. Yapay zeka destekli
Kirin 980 mobil işlemcisi hakkında tüm detayları bir araya getirdik.
Son olarak, IFA 2018 fuarını bir bütün olarak düşündük ve burada
tanıtılan en iyi ürünleri ve teknolojileri derledik.
En sevilen köşelerimizden biri olan Evde Yaşam ise, bu ay birbirinden ilginç ve yararlı konularla karşınızda. Mevsim geçişlerinin
değişmezi olan hastalıklarla nasıl başa çıkabileceğinizi anlattık.
Ayrıca akıllı ev konsepti üzerinden ilerleyerek, beyaz eşyaların
geleceği üzerine ilginç bilgiler sunduk.
Elbette Mediatrend Ekim sayısı sadece bu konularla sınırlı değil.
Marvel’s Spider-Man, IFA 2018’in en dikkat çeken oyuncu bilgisayarları, Steven Spielberg ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
MediaMarkt Türkiye
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BSH Grubu Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir.

Eviniz bu
uygulamada.

Kahve keyfinde
yepyeni bir boyut.
Home Connect uygulaması ile kahve
keyfine bağlanın, her güne dünyanın
farklı bölgesinden bir kahve ile başlayın.
Daha fazla bilgi için QR kodu okutabilirsiniz.
siemens-home.bsh-group.com/tr
Gelecek evinizde.
Siemens Ev Aletleri

GEZİ | Kuzey Avrupa ülkeleri
ALMANYA

KUZEY AVRUPA
ÜLKELERİ
Kuzey Avrupa’nın büyüsünü keşfe çıkalım

K

uzey Avrupa ülkeleri, dünyada
refah seviyeleri en üst düzeyde
olan ülkeler. Ancak Kuzey Avrupa ülkeleri bu seviyeye bir anda
gelmediler ve sancılı yükseliş dönemleri
boyunca sanat, felsefe, mimari gibi alanlarda çok önemli gelişimler yaşadılar.
Şimdi ise bu etkileyici ülkeleri görmek ve
keşfetmek isteyenler için cezbedici destinasyonlar olarak her yıl sayısız turiste
ev sahipliği yapıyorlar.

Almanya

Dünyada ABD’den sonra insanların
en fazla yaşamak istediği ülke olarak
bilinen Almanya, Avrupa’nın tarihini
ve kültürünü etkilemiş en önemli ülkedir. Alman filozoflar düşünceleriyle ve
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oluşturdukları kuramlarla sadece Avrupa’nın kaderini değiştirmediler, modern
dünyanın temellerini oluşturan teorileri
de oluşturarak, günümüz dünyasının
şekillenmesine büyük katkı sağladılar.
Almanya’yı ziyaret ederken, Gothe gibi
büyük filozofların heykellerini her köşe
başında görebilirsiniz. Ekonomisi gibi
sanat ve kültür alanında da Avrupa’nın
en güçlü ülkelerinden olan Almanya tam
bir tarih-kültür turizmi cennetidir. Doğal
güzellikleri ile öne çıkan Bavyera eyaletini
ziyaret ederken bile mimarisine hayran kalacağınız şatoların aslında bütün dünyayı
etkisi altına almış Disney masalları gibi
yapımlarda gördüğünüz şatolar olduğunu
fark edebilirsiniz. Almanya’yı gezerken,
bulunduğunuz şehrin tarihi merkezini

başlangıç noktası alarak, şehrin dış bölgelerine doğru bir gezi rehberi oluşturabilirsiniz. Tarihi binaların kümelendiği
şehir merkezleri, çok iyi korunmuş veya
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden
inşaa/restore edilmiş çok önemli tarihi
eser niteliğindeki mimari eserlerle sizi
etkileyecektir. Yorulduğunuzda ise turistlerin gözdesi olan restoranlarda Alman
mutfağının gözdesi olan sosis ve patates
ağırlıklı menülerle ziyafet çekebilirsiniz.
Öte yandan Almanya geziniz sırasınca
karbonhidrat diyetinize de mola vermek
isteyebilirsiniz çünkü dünyanın en güzel ekmeklerini yapan Almanlar’ın çeşit
çeşit ekmeklerini ve pastlarını doya doya
tatmadan Almanya’dan dönmek büyük
bir kayıp olur.

Kuzey Avrupa ülkeleri | GEZİ

2 AlumiSlim 5.000 mAh
Taşınabilir Şarj Aleti

Seyahatlerinizde en büyük
sorunlarınızdan biri olan batarya problemleri, bu portatif
powerbank ile tarihe karışıyor.
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GEZİ | Kuzey Avrupa ülkeleri
DANİMARKA

Danimarka

Almanya’nın hemen kuzeyinde, Avrupa
kıtasının İskandinavya’ya doğru uzanan
yarım adası üzerinde bulunan Danimarka, karadaki tek komşusu Almanya’nın
kültürü ile benzer özellikler gösteren ama
öte yandan Vikinglerin kültür mirasını
taşıyan bir toplum. Viking geçmişi ile
çok gururlanan Danimarka’da Viking
döneminden kalmış gemilerin ve savaş
aletlerinin sergilendiği müzeleri kolayca
bulabilirsiniz. Avrupa ve İskandinavya
arasında yer alan toplam 433 büyük ve
1419 küçük adadan oluşan ülkede deniz
taşımacılığı çok önemlidir ve ziyaretiniz
boyunca adadan adaya seyahat ederken
deniz üzerinden çok etkileyici görüntülere

şahit olabilirsiniz. Dünyanın en zengin 15
ülkesinden biri olan Danimarka’yı ziyaret
ederken Avrupa Birliği’nin ortak para
birimi Euro yerine, ülkenin kendi para
birimi olan Kronu kullanmanız gerekecek.

Norveç

Yine tarihte Vikinglerin hüküm sürdüğü
Norveç bugün dünyanın en gelişmiş sosyal
alt yapıya sahip ülkelerinden biri olarak
kabul ediliyor. Dağlarla kaplı olan ve 150
bin küçük adaya sahip olan Norveç’te doğa
harikası olan fiyortları gezmek veya kuzey
kutup ışıklarına şahit olmak, turistler için
en büyük ilgi noktaları oluyor. Fiyortları
gezmek için ülkedeki cruise turlarından
biri kullanarak, konforlu ve unutulmaz bir

gezi yaşayabilirsiniz. Ayrıca Danimarka’da
olduğu gibi Norveç’te de Viking tarihi
hakkında etkileyici müzeler bulabilir veya
gece ve gündüz sürekli yaşayan Norveç şehirlerinin eğlence hayatında sosyalleşmek
için sayısız fırsat bulabilirsiniz.

Finlandiya

Aurora Borealis ismi verilen kuzey
ışıklarının en güzel görüldüğü ülkelerden biri olan Finlandiya’yı özellikle bu
amaçla ziyaret eden turistler için en doğru
zaman Eylül, Ekim, Şubat, Mart ve Nisan
ayları oluyor. Toplam 180 bin gölü ve
188 bin adası bulunan Finlandiya tam
bir denizcilik ülkesi ve deniz ürünlerine
odaklanmış menüleriyle de turistleri
FİNLANDİYA
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Kuzey Avrupa ülkeleri | GEZİ
NORVEÇ

mest ediyor. Dünyanın en başarılı sosyal
toplumlarından birini oluşturmuş Finlandiya’da suç oranı çok düşük ve eğitim
kalitesi dünyanın en iyisi kabul ediliyor.
Modern, temiz, huzurlu şehirler kurmuş
olan Finlandiya halkı güler yüzü ve misafirperver yapısıyla turistleri mutlulukla
karşılıyor. Finlandiya’nın ilginç bir özelliği
de yılın doğru zamanında giderseniz, aylar
boyunca batmayan güneşle karşılaşmanızdır. Böylece her an gündüzü yaşadığınız
günlerin şaşkınlığı ve neşesiyle ilginç bir
anı sahibi olabilirsiniz. Tabi bunun tersi
de aylarca güneşin çıkmadığı ve her an
akşamı yaşadığınız yılın diğer yarısı oluyor. O nedenle seyahatinizi doğru zamana
denk getirmenizi tavsiye ederiz.

İzlanda

Eğer Kuzey Kutbu’na olabildiğince yaklaşmak istiyorsanız, İzlanda buz dağları
ve yanar dağları ile size unutulmaz bir
deneyim yaşatabilir.
Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde refah
bir ada devleti olan İzlanda balıkçılık
ve turizm dışında, dünyaya ihraç ettiği
Eve Online oyununun geliriyle hayatta
kalan bir ülke.
Küçük milli gelirine rağmen yalıtılmış,
güvenli ve refah bir ülke yaratmayı başarmış olan İzlanda’da toplam nüfus ise 325
bin kişi. İsmini “buz ülkesi” anlamına
gelen Ice-Land’den alan İzlanda’da ilk
yerleşim 10. Yüzyılda Vikingler’in adaya gelmesiyle başladığı tahmin ediliyor.

Ordusu bulunmayan bu ilginç ülke yılın
büyük bölümünde ağır kış şartları altında üretim yapamadığı için toplum yıllık
geliri 13.6 milyar dolar gibi komik ve
küçük bir rakamda kalsa da nüfus çok az
olduğu için kişi başı 50 bin doları bulan
geliri ile dünyanın en zengin ülkelerinden
biri konumunda.
Ara sıra patlayan ve ülkedeki hava
trafiğini olumsuz etkileyen yanardağları
ile dünya gündemine giren İzlanda’da
turistler için lüks otellerin sunduğu kaplıcaların tadını çıkarmak, buz dağları
önünde fotoğraflar çekmek, kuzey ışıklarını seyretmek veya aylarca batmayan
güneşin tadını çıkarmak gibi aksiyonlar
mevcut.

İZLANDA
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MOBİL HAYAT | iPhone XS Max, XS ve XR

TÜM YENİLİKLERİYLE
iPHONE XS MAX, XS VE XR

U

zun süredir merakla beklenen
yeni iPhone modellerinde, en
çok merak edilen modellerin
nasıl adlandırılacağıydı. Apple,
isimlendirmeyle iPhone severleri şaşırttı.

3 yeni iPhone modelini
yakından tanıyalım

Apple’ın geçtiğimiz yıl iPhone ailesinin
10. yılına özel olarak çıkarttığı iPhone
X modeli, iPhone tasarımında yeni bir
milat olmuştu. Apple’ın iPhone 6 ile be-
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raber başlayan ve 4 senedir aynı çizgide
devam eden tasarım anlayışı, iPhone X
ile son bulmuştu.
Artık iPhone’un ön yüzü tamamen
ekrandan oluşuyor, ekran görüntü oranı
16:9’dan 18:9 oluyor, parmak izi okuyucu
yerine de yüz tanıma geliyordu. Face ID
ile beraber ekranda da çentik dönemine
merhaba demiştik.
Geçtiğimiz yıl iPhone X ile beraber iPhone
8 ve iPhone 8 Plus modellerini tanıtan Apple, bu sene de 3 yeni iPhone modeli tanıttı.

5.8 inçlik iPhone X modelinin yerini
iPhone XS alıyorken, 6.5 inç büyüklüğünde ve iPhone 8 Plus boyutlarında iPhone
XS Max ise en büyük ve en iddialı iPhone
modeli olarak raflardaki yerini aldı.
iPhone XS ve XS Max’e göre daha uygun
fiyatlı olan 6.1 inç büyüklüğünde iPhone
XR ise, Apple’ın uygun fiyatlı yeni çözümü
olarak yola devam edecek.
Apple, artık yeni çıkardığı modellerin hepsinde iPhone X tasarımına geçti ve Touch ID
yani parmak izi okuyucusunu da kaldırdı.

iPhone XS Max, XS ve XR | MOBİL HAYAT

Apple, 12 Eylül’de düzenlediği etkinlikte 3 yeni
iPhone modelini tanıttı. iPhone XS Max ve iPhone XS
modelleriyse 21 Eylül itibariyle dünyada satışa sunuldu.
iPhone XS Max

iPhone 6 ve iPhone 8 modellerine kadar baktığımızda iki farklı ekran boyutu
kullanıldığını görüyorduk.
Ekran çerçevelerinin fazla olduğu bu
modellerde 4.7 inçlik normal modellerle
beraber 5.5 inçlik Plus modeller tüketicilere sunuluyordu.
Apple, iPhone X tasarımıyla beraber
ekran çerçevelerini ortadan kaldırdı.
Kalkan ekran çerçeveleri ise benzer kasa
büyüklüğünde, daha büyük ekran kulla-

nımının yolunu açtı.
4.7 inçlik iPhone 8 ile 5.8 inçlik iPhone
X ve iPhone XS modellerinin kasa büyüklükleri, ekranın 1.1 inç büyümesine
rağmen neredeyse aynısı olsa da, iPhone
XS Max’in 6.5 inçlik ekranlı kasasının
büyüklüğü, iPhone 8 Plus seviyesinde.
Geçtiğimiz yıl sadece 5.8 inçlik iPhone
X modelini tanıtan Apple’dan, bu yıl Plus
modelini tanıtmasını bekliyorduk. 6.5
inçlik model tanıtıldı ama isimlendirmede
Plus yerine Max kullanıldı.

iPhone XS Max özellikleri

iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri, OLED ekran teknolojisi ve 120 Hz
özellikleriyle dikkat çekiyor.
6.5 inç büyüklüğündeki iPhone XS Max,
2688×1242 piksel ekran çözünürlüğü ve
458 ppi piksel yoğunluğu sunacak. Ekranda 3D Touch ve True Tone özellikleri
de unutulmamış.
Apple’ın yeni iPhone modelleri 7 nm
fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A12
Bionic’den güç alıyor.
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MOBİL HAYAT | iPhone XS Max, XS ve XR
6.9 milyar transitöre ev sahipliği yapan
A12 Bionic, bir önceki A11 Bionic’e kıyasla yüzde 20 daha hızlı. Altı adet işlemci
çekirdeğine ve 4 adet grafik çekirdeğinden gücünü alan A12 Bionic, yapay zeka
görevlerini yerine getirecek olan Neural
Engine’e ev sahipliği yapıyor.
iPhone XS ile beraber iPhone XS Max
modelinde 4 GB RAM kullanan Apple,
depolama tarafında ise 64 / 256 ve 512
GB seçenekleri sunuyor. Apple böylece
dahili depolama seviyesini 512 GB’a çıkartmış oldu.
Güçlenen işlemci ve yeni kamera yazılımıyla beraber yapay zeka kamera
özelliklerine de etki ediyor. Ayrıca Apple,
önceki modellere göre kullandığı sensörleri de değiştirmiş.
Arka kısımda 12 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamera yer alıyor. Geniş
açılı ana kamera f/1.8 diyafram, telefoto
kamera ise f/2.4 diyaframa sahip. Telefoto
kamera sayesinde 2X optik yakınlaştırma
da yapabiliyor.
4K 60 FPS video kayıt imkanı sunan
iPhone XS ailesi, ayrıca ön kamerasıyla da
Full HD 60 FPS video kaydı yapabiliyor.
Ayrıca video kaydında stereo ses kaydı
da bulunuyor.
Ön kısımda ise 7 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir
kamera yer alıyor.

iPhone XS Max teknik özellikleri
Boyut ve ağırlık: 157.5 x 77.4 x 7.7 mm – 208 gram
Ekran: 6,5 inç OLED ekran, yüzde 84,4 ekran-kasa oranı
Ekran çözünürlüğü: 1242 x 2688 piksel – 458 ppi
İşlemci: Apple A12 Bionic
RAM: 4 GB RAM
Depolama: 64 / 256 / 512 GB
Ana Kamera: 12 Megapiksel f/1.8 ve
12 Megapiksel f/2.4, OIS, x2 optik yakınlaştırma
Ön Kamera: 7 Megapiksel f/2.2
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC
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iPhone XS Max, XS ve XR | MOBİL HAYAT
Smart HDR çok daha iyi fotoğraflar
çekilmesine imkan tanıyan Apple, çekilen
fotoğraflarda diyafram değiştirme imkanı ile büyük bir avantaj sunuyor. Hem
önde hem de arkada portre fotoğraflarda
alan derinliğini yapay zeka ile çok daha
iyi yapacak olan Apple, fotoğraf çekimi
konusunda oldukça iddialı.
iPhone XS Max’ın iPhone X’e kıyasla
90 dakika daha uzun bir pil ömrü sunduğunu açıklayan Apple, iPhone XS Max
modeline 3147 mAh gücünde bir batarya
koymuş. Bu batarya da Apple’ın önceki
tüm modellerine kıyasla en büyük kapasiteye sahip batarya olarak dikkat çekiyor.

iPhone XS özellikleri

iPhone XS ve iPhone XS Max, ekran
büyüklüğü, çözünürlüğü ve batarya büyüklüğü haricinden aynı telefonlar. Kullanılan işlemci, kamera özellikleri, genel
tüm detaylar, iPhone XS ile iPhone XS
Max arasında neredeyse birebir benzer.
iPhone X gibi 5.8 inç OLED ekranla gelen 1125 x 2436 piksel çözünürlük ve 458

ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 6.5 inçlik
XS Max modeliyle ekran çözünürlükleri
farklı, fakat ekran boyutu farklı olduğu
için PPI değerleri benzer.
iPhone XS modelinde 3D Touch ve 120
Hz ekran özelliklerine de yer veriliyor.
iPhone X ile tasarım anlamında da
benzer dile sahip olan iPhone XS, yeni
işlemcisi, artırılan RAM’i ve geliştirilen
kamerasıyla iPhone X’ten ayrılıyor.

iPhone XR özellikleri

Apple’ın XS modelleri haricinde tanıttığı 3. iPhone modeli ise, daha uygun
fiyatlı iPhone XR modeli oldu. Beyaz,
siyah, mavi, kırmızı ve sarı renkleriyle
karşımıza çıkan yeni iPhone modelinde
yer alan R harfi ise Remedial kelimesinin
kısaltılmışı olarak açıklandı.
iPhone XS ile benzer tasarım anlayışına
sahip olan modelde, kullanılan materyal
farkı göze çarpıyor. Paslanmaz çelik yerine 7000 serisi alüminyum karışımına
yer verilen gövde, renkli yapısıyla da XS
modellerinden ayrışıyor.
XS modellerinden farklı olarak OLED
yerine LCD ekran ile gelen iPhone XR,
6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Yani
iPhone XR, ekran boyutu olarak 3 model
arasında ortanca, fiyat olarak da en uygun
fiyatlı model.
828 x 1792 piksel ekran çözünürlüğüyle

gelen iPhone XR, 6.1 inç ekran boyutunda 326 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Bu
da iPhone 7 - 8 modelleriyle aynı piksel
yoğunluğu demek. iPhone 7 ve 8 modellerinin ekranındaki kaliteyi, daha büyük
ekranda alabileceksiniz.
iPhone XS modelleriyle beraber XR
modelinde de A12 Bionic işlemcisini kullanan Apple, XR ailesinde 3 GB RAM ile
geliyor. 64, 128 ve 256 GB dahili depolama
imkanı da kullanıcılara sunuluyor.
iPhone XR modelinin XS modellerine
göre bir diğer farkı ise kamerada. Arka
tarafta tek kamerayla gelen iPhone XR,
12 Megapiksellik f/1.8 diyafram değerine
sahip kamerasıyla dikkat çekiyor.
Kısaca iPhone XR’da, iPhone XS modellerindeki ana kameraya yer verilmiş
diyebiliriz. iPhone XR, A12 işlemcisi
sayesinde hem ön kamerada hem de arka
kamerada portre fotoğraflar çekebiliyor.
Batarya ömrünün ise iPhone 8‘den 1.5
saat daha fazla olduğu duyuruldu. 64, 128
ve 256 GB dahili depolama kapasitesine
sahip olan yeni iPhone, 749 dolar fiyat
etiketine sahip.
19 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak
olan modelin satışına ise 26 Ekim tarihinde başlanacak.

iPhone XR teknik özellikleri
Ekran: 6,1 inç LCD ekran, 828 x 1792 piksel – 326 ppi
İşlemci: Apple A12 Bionic
Grafik Birimi: 4 çekirdekli Apple GPU
RAM: 3 GB RAM
Depolama: 64 / 128 / 256 GB
Ana Kamera: 12 Megapiksel f/1.8, OIS
Ön Kamera: 7 Megapiksel f/2.2
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC
Boyut ve ağırlık: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm – 194 gram
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HAYATIMIZI
KOLAYLAŞTIRAN SANAL
ASİSTAN VE ROBOTLAR
Sanal asistan ve robotlar, hayatımıza dokunmaya geliyor!

Sony Taşınabilir
Hoparlör

Müziği yanında her
yere götürmek isteyenler için Sony’nin 6W’lik
taşınabilir hoparlörü
uygun fiyatı ve şık tasarımıyla sizleri bekliyor.

16 | www.mediamarkt.com.tr
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G

elişen mobil teknolojiler,
hem yazılım hem de donanım anlamında, her geçen
dönem içinde kendini daha
fazla göstermeye ve hissettirmeye
başladı. Akıllı telefonların ve mobil
işletim sistemlerinin yerleşik olarak
benimsediği sanal asistanlar, pek çok
konuda bizlere yardımcı olmak üzere
gelişiyor. Bunlara bir de robotları
eklediğimizde, hayatımızın daha
da renkli olacağı bir gerçek!

Sanal asistanlar ile sesli
yönetim dönemi daha da
keyifli olacak!

Mobil cihazlar ile birlikte, durmaksızın gelişen sanal asistanlara
baktığımızda, Apple tarafında Siri,
Samsung cephesinde Bixby, Amazon’un Alexa’sı, Google Assistant gibi
isimler ile en az bir kere etkileşim
halinde olduğunuzu düşünüyoruz.
Bunlar arasında, belki de en çok kullanılan sanal asistanın Siri ve Google
Assitant olduğunu söylebiliriz.

Apple, Siri ile hayatınıza
kolaylık sağlıyor!

Apple’ın mobil ve masaüstü olmak
üzere tüm cihazlarında yer alan Siri,
uzun yıllar boyunca süren evriminin en iyi haline ulaşmayı başardı.
iPhone, Apple Watch, Apple TV,
Mac gibi cihazlarda yerleşik olarak
bulunuyor.

Sesimizle yönettiğiniz Siri, gün
içindeki tüm ihtiyaçlarımıza yanıt
verebilir hale geldi. Alarm kurmak,
toplantı ayarlamak, istediğimiz birine, istediğimiz bir mesajı yollamak,
rota oluşturmak ve daha pek çok örneği Siri ile sadece sesinizi kullanarak yapabilirsiniz. Araç kullanırken,
telefonu elinize alıp yazı yazmak
yerine, sesli komutlardan faydalanıp bu işlemi gerçekleştirmek hem
çok pratik hem de çok güvenli bir
kullanım senaryosu oluşturacak. Şu
ana kadar denemediyseniz, mutlaka
denemenizi tavsiye ediyoruz.
Her geçen gün sizi daha da fazla
tanıyan Siri, Apple ekosisteminin
vazgeçilmezi olmayı başardı bile.
Appl TV cihazınızı kumanda üzerinde yer alan mikrofonu kullanarak,
Siri yardımı ile yönetmenin tadı çok
başka olacak.

Google, Asistant, bir
yardımcı olmaktan
fazlasını sunuyor!

Google’ın I/O 2018 etkinliği ile
yeni yeteneklerini duyurduğu Google Assistant servisi de bunlardan
bir tanesi, Android ekosisteminin
yapay zekalı asistanı olan ve hızla
gelişen Google Assistant, 2018 yılında gelişmiş yapay zeka yetenekleri
ile teknoloji tutkunlarını kendisine
hayran bırakmayı başardı.
Özellikle, görüntü tanımlama,
tarama ve ayıklama gibi becerileri
ile göz dolduran bu servis, tam işlevli hali ile desteklenen ülkelerde,
hayatın bir parçası olmayı başaracak. Sağlık, beslenme, trafik, gündelik yaşam planı gibi çok farklı ve
neredeyse sayısız alanda etkisini
gösterecek olan Google Assistant,
ülkemizde tam anlamıyla kullanıma
sunulduğunda hepimizin en sevdiği
teknolojilerden biri haline gelebilir.
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Amazon Alexa’ya ne demeli?

Amazon’un sanal asistan çözümü Alexa,
tıpkı Apple’ın Siri’si ve Google’ın Google
Assistant’ın da olduğu gibi, Amazon ekosistemindeki tüm cihazlar arasında bir
etkileşim sağlıyor. Türkçe dil desteği olmadığı için ülkemizde kullanılmayan Alexa,
özellikle Amerika’da yaşayan teknoloji
tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında,
Amazon Echo ile evlerin ortasına kadar
giren Alexa, bir sanal asistan olmanın
yanı sıra, ev içindeki rutin işleriniz için
de, başarılı bir takip ve yönetim sistemi
sunuyor.
Evinize giderken, buzdolabında ne olduğunu hatırlatan ve hatta sizin yerinize
bunun siparişini verebilen bir sistem düşünün. Fazlasıyla yardımcı ve gerçekten
hayatınızın bir asistanı olmaz mı?

Bixby, Bixby, Bixby!

Samsung’un Galaxy S8 serisi ile ilk
kez tanıttığı Bixby, bir akıllı asistandan
fazlasını sunmayı hedefleyen bir teknoloji olarak duyuruldu. Öyle ki, Samsung,
Bixby için özel bir buton bile tasarlamıştı.
Zaman içinde bu zorundalıktan vazgeçilmesi, geriye dönük uyumluluk açısından
da önemli bir aşama oldu.
Bixby için bir sanal asistandan fazlası
diyoruz çünkü, sizden bir şeyler öğrenen,
öğrendiği şeyleri geliştiren ve daha iyi
hale getiren bir sistemden bahsediyoruz.
Seri halinde komutlar zincirini öğrenen,
bunları sizin belirlediğiniz sıra ile hayata
geçiren bir sistem.
Üstelik, siz öğrettikçe, tıpkı bir çocuk
gibi büyüdüğünü ve geliştiğini de düşünecek olursak, karşınızda gerçekten
etkileşim ve iletişim içinde olduğunuz bir
asistan hayatınızın ortasına yerleşebilir.
Samsung, Bixby desteğini henüz tam
anlamıyla dünya geneline sunabilmiş
olmasa da, verimli
olarak ça-
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lıştığı bölgelerde beğeni kazandığı da
ortada.
Şu an en büyük rakibi Siri’ye kıyasla,
daha karmaşık sıralı işlemleri yapan Bixby’nin tek eksiği ise, global olarak yüzde
100 kullanılmıyor oluşu. Samsung, bu
konudaki çalışmalarını sürdürüyor olsa
da, bir süre daha beklemek zorunda olduğumuz da bir gerçek.
Son dönemde yapılan çalışmalar, Bixby için daha da önemli. Bixby 2.0 ile bu
çözümün telefonların dışına çıktığını
söyleyelim. Samsung’un akıllı ev hayali
kapsamında, Bixby destekli televizyonlar,
buzdolapları, akıllı ev elektroniği ve sanal
asistan görevi gören hoparlör çözümleri
de karşımıza çıkacak.

Robotlar nereye gidiyor?

Yazımızın başında, sanal asistanlar ve
robotlar diye bir giriş yapmıştık. Peki,

robotlar nereye gidiyor?
Gelişen teknolojinin en heyecan verici
ürünlerinden biri olan robotlar, çoğumuzun çocukluk hayali ve bilim-kurgu dünyasının olmazsa olmazlarından biri haline
geldi. Robotlar dünyayı ele geçiremeyecek
olsa da, hayatımızın pek çok alanında
etkilerini hissettirecek gibi görünüyorlar.
Robotlar, uzun zamandır hayatımızda. Özellikle teknoloji, üretim ve sağlık
alanlarında yer alan robotlar, son yıllarda
da askeri sahalarda kullanılır oldu. Bu
durum, insan gücü ihtiyacını aza indiren
ve çalışma sürekliliğini zirveye taşıyan
bir gelişme.
Son yıllara geldiğimizde ise robotların,
gündelik hayata adapte edilebilmesi için
yapılan çalışmalara da tanık olmaya başladık. Bu konuda Boston Dynamics firmasının çalışmaları, öncü olma özelliğine
sahip. İnternet ortamında, tartaklanan
sevimli robotun ayakta kalma çabasını
izlediğinizi ve bu satırları okurken o
robotun gözünüzün önüne geldiğinden
eminiz!
İşte bu robotlar, Sony’nin Aibo’su
ile bir köpek, Hanson Robotics’in
Sophia’sı ile bir insan (!), Honda E3
ile tanımlanamayan bir cisim olarak
hayatımızda yer alacak. Her birinin
görevi, görüntüsü ve yetenekleri farklı
olsa da, hayatımızın belirli noktalarında, bizlere yardımcı olacak ve belki de
bizleri eğlendirecek şeyler sunacakları
su götürmez bir gerçek.
Bu robotların arkasında da, 5G, IoT ve
sanal asistan gibi teknolojilerin yer alacağını düşünürsek, yazılım bazında başlayan
sanal desteğin, gelecekte fiziksel olarak
karşımızda olması kaçınılmaz. Şimdi
ise sizlere soruyoruz! Evinizde dolaşan
bir robota söyleyeceğiniz veya ondan
isteyeceğiniz ilk şey ne olurdu?

Hayatımızı kolaylaştıran sanal asistan ve robotlar | MOBİL HAYAT
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TELEVİZYONLARDA
8K DÖNEMİ BAŞLADI
Henüz 4K televizyonunuz yoksa, bu yazıyı görünce ne
zaman 8K çıktı tepkisi vermeniz oldukça doğal. Teknoloji
hızla gelişmeye devam ediyor. Berlin’de düzenlenen IFA
2018 fuarında, Samsung dünyanın piyasaya sürülecek
ilk 8K ekranlı modelini tanıttı.
22 | www.mediamarkt.com.tr
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H

em yapay zeka hem de 8K ekran
çözünürlüğünü destekleyen Samsung Q900R QLED 8K ile beraber
artık TV tarafında yeni bir sayfa
daha açılıyor.

8K yayın yoksa ne olacak?

Günümüzde 4K yayınlar giderek artmaya başladı. Ülkemizde şu an 2 tane
TV kanalı 4K yayın yapıyor olsa da, günümüzde akıllı televizyonlara yüklenen
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film platformları üzerinden 4K filmler
izleyebiliyor, oyun konsolları ve bilgisayarlarla 4K oyun oynayabiliyorsunuz.
Akıllı telefonların da 4K video çektiğini
hatırlatalım. Yani TV tarafında çok olmasa
da, 4K içerik bir hayli artmış durumda ve
artmaya devam ediyor.
Samsung Q900R QLED 8K modelinin
en büyük özelliği ise yapay zeka ile beraber
görsel ölçeklendirme yeteneği.
720p (HD), 1080p (Full HD) ve 2160p

(4K) kaynakları 8K çözünürlüğüne yükseltecek olan Samsung 8K QLED TV, yapay
zeka ile beraber görüntüleri anlık olarak
işliyor ve çok daha kaliteli hale getiriyor.

Tek yeteneği 8K değil

HDR10+ teknolojisini destekleyen Samsung Q900R QLED 8K modeli, 4000 nit
parlaklık değerlerine kadar çıkabiliyor.
HDR ve Dolby yetenekleriyle beraber
günümüz film platformlarında, güneşin

Televizyonlarda 8K Dönemi Başladı | IFA 2018

doğuşu ya da bir patlama sahnesi, neredeyse gerçek kadar sizi etkileyecek. Çünkü
4000 nit ile beraber, parlak alanlar artık
çok daha parlak.

Televizyonlara da yapay zeka

Gelen yayının görüntüsünü 8K’ya yükselten ve kalitesini de geliştiren birim ise
yapay zeka ile güçlendirilmiş. Akıllı telefonlarda ve bulut uygulamalarında son
dönemde gördüğümüz yapay zeka, artık

televizyonların da içerisinde.
Nasıl kameralarla çektiğimiz nesneyi
algılayıp, yapay zeka gerekli kamera ayarlarını yapıp daha sonra çekilen fotoğraf
üzerinde oynamalar yapabiliyorsa, televizyondaki görüntüyü de işleyebiliyor.
Yapay zeka ile beraber televizyonları
kullanmak da daha kolaylaşacak. Önümüzdeki dönemde akıllı televizyonlarda
sezgisel olarak uygulamalar arası geçiş,
sizin sık açtığınız uygulamaları ve kul-

landığınız uygulamadan sonra açacağınız uygulamanın tahmini gibi özellikler
TV’lerde olacak.
Ayrıca günümüzde bazı dijital film platformlarında öneri sisteminde kullanılan
yapay zeka da donanımsal ve yazılımsal
olarak sistemdeki sizin alışkanlıklarınıza
göre daha da gelişecek.
Sizin o an duygu durumunuzu anlayan
bir TV, o an durumunuza göre bir film
ya da müzik açabilir. Bunlara hazır olun.
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IFA 2018
FUARININ EN’LERİ
IFA 2018 fuarı rüzgar gibi geçti! Fuara damga vuranlar neler oldu?

I

FA 2018 teknoloji fuarı, milyonlarca
teknoloji tutkununun merakla beklediği ve her duyurusu ile şov yapan bir
teknoloji fuarı oldu.
Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, robotlar ve daha pek çok ürün
tanıtıldı! Peki, bu fuarından ardından
dikkat çekenler ve akıllara kazınanlar
neler oldu? Sizler için IFA 2018 fuarının
en dikkat çeken teknolojilerini ve ürünlerini derledik!

Oyunculara özel en muhteşem
set! Acer Predator Thronos

IFA 2018 teknoloji fuarının en dikkat çeken ürünlerinin başında, Acer’ın
Predator Thronos olarak isimlendirdiği
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oyuncu seti geliyor. Aslında bir setten çok
daha fazlası Predator Thronos ile sizleri
bekliyor. Bir oyun tutkunu kendisine
hayran bırakacak olan bu sistemde, 27
inç boyutunda 3 tane oyuncu monitörü
yer alıyor. 1.5 metre yüksekliğe sahip olan
sandalye yapısı sayesinde, ekranları en iyi
şekilde takip edebileceğiniz mesafe de
önceden sizler için hazırlanmış durumda. Tek yapmanız gereken bu muhteşem
seti tadı çıkartmak olacak. 140 derecelik
yatış açısı, her türlü oyunda, seyir ve oyun
keyfinizi kendi zevkinize göre ayarlamanızı sağlayacak ergonomiyi sunuyor. Bu
pahalı ama bir o kadar da etkileyici oyun
sisteminin 5000 dolar civarında bir fiyata
satılması bekleniyor.

Sony 1000XM3 ile kulaklık
deneyiminde son noktaya
ulaşın!

Son yılların trend ürünlerinin başında gelen kablosuz kulaklıklar, IFA 2018
fuarının gözdelerinden olmayı başardı.
Sony’nin Berlin’de tanıttığı yeni kulaklığı
Sony 1000XM3 modeli, tasarım anlamında
serinin önceki modelleri ile benzerlik gösterse de, teknik özelliklerine bakıldığında
yenilikçi yönleri ile fuarın gözdelerinden
biri oldu.
USB Type-C girişi ile gelen kulaklık,
Google Assistant desteği sayesinde, kulaklık akıllı asistan komutlarını direkt
olarak kullanmanızı sağlayacak. USB
Type-C girişine geçiş yapan Sony, hızlı
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Yapay zekalı en gelişmiş
işlemci Kirin 980 tanıtıldı!

şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarj ile
5 saatlik kullanırken sunarken, toplamda
30 saat pil süresi sunabilecek.
254 gram ağırlığa sahip olan kulaklık, 40
mm çapında Sıvı Kristal Polimer sürücüler
ile geliyor. Yeniden tasarlanan kafa bandı
bölgesi, kullanımda da ergonomi sağlıyor.

Bu modelin en iddialı nokta ise gürültü
engelleme yeteneği oldu. Sony’nin geliştirdiği QN1 isimli HD Noise Cancelling
Processor (HD Gürültü Engelle İşlemcisi),
dünyanın en iyi gürültü engelleme yeteneğini sunacağını iddia eden kulaklık,
müzik tutkunlarının gözdesi olabilir.

Akıllı telefonlar son yıllarda en çok ilgi
çeken ürün grupları arasında yer alıyor.
IFA 2018’de çok sayıda akıllı telefon ve
mobil teknoloji ürünü tanıtılırken, bunların arasında en dikkat çekeni Huawei’nin
yeni mobil işlemcisi Kirin 980 oldu.
Geçtiğimiz yıl yapay zekalı ilk işlemci
olan Kirin 970’i tanıtan ve bu işlemci
ile büyük bir başarı elden Huawei, bu
defa çıtayı daha da yükseltmeye kararlı
görünüyor.
7 nm üretim sürecinde hazırlanan dünyanın ilk mobil işlemcisi Kirin 980, pek
çok konuda ilkleri barındırıyor. Mali-G76
grafik işlemcisini kullanan ilk işlemci, 1.4
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9 Samsung Galaxy J7 Prime 2
Samsung’un Exynos 7870 işlemci
modeliyle gelen Galaxy J7 Prime
2, 32 GB dahili hafıza ve 3 GB
RAM miktarıyla uygun fiyatlı
akıllı telefon arayanların bir numaralı tercihi olmaya aday.
Gbps hızlara ulaşabilen modeme sahip ilk
işlemci, çift yapay zeka birimine sahip ilk
işlemci, Cortex-A76 çekirdeğine sahip
ilk işlemci gibi özellikleri bünyesinde
barındıran Huawei Kirin 980 işlemcisi,
akıllı telefonlar için geliştirilen en güçlü
işlemci olmaya aday.
Bu işlemci ile gelecek olan Huawei Mate
20 ve Mate 20 Pro modellerini bekleyenlerin heyecanı, Kirin 980 ile bir kat daha
artacaktır.

Televizyonlarda 8K dönemine
merhaba demeye hazır mısınız?

Berlin’de düzenlenen ve fırtına gibi
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geçen IFA 2018 teknoloji fuarında televizyon teknolojilerinde de önemli duyurular yapıldı.
Uzun yıllardır kullanılan 4K görüntü
teknolojisine veda vakti geldi diyebiliriz.
Neden mi?
Çünkü Samsung, 8K ekran çözünürlüğü
sunan televizyonlarını tanıttı! Üstelik tam
85 inç boyutunda bir model!
Samsung’un geliştirdiği QLED teknolojisinden faydalanan bu muhteşem
televizyon, 65 inç, 75 inç, 82 inç ve 85 inç
boyutlara sahip olacak.
Üstelik düşük çözünürlüğe video ve
yayınları içerisinde bulunan yazılım sa-

yesinde rahatlıkla 8K görüntü kalitesine
çevirebilecek olan Samsung 8K QLED TV
serisi şimdiden kendine hayran bıraktırmış durumda.
Gerçek 8K çözünürlüğe ek olarak, 4000
nit parlaklık üretebilen bu model, HDR10+
teknolojisi ile HDR konusunda en yenilikçi
çözüme sahip.
HDR 8K ile daha gerçekçi, canlı ve tam
tamına yapımcının göstermeyi amaçladığı
içeriği kullanıcıya aktaran mükemmel
renkler sunabiliyor. Yeni televizyonun
çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz
yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.
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Çift ekranlı dizüstü bilgisayar
Lenovo Yoga Book C930

Yoga serisi dizüstü bilgisayarları ile büyük beğeni toplayan Lenovo, IFA 2018’in
en dikkat çeken bilgisayarlarından biri
olan Yoga Book C930 modelin tanıttı.
Bu bilgisayarı fuarın en iyi dikkat çeken
modelleri arasına sokan detay ise, sahip
olduğu çift ekranlı tasarımı.
Lenovo Yoga Book C930 modelinin
klavyeye sahip olması gereken kısmında
e-ink yapısında bir ekran daha yer alıyor.
Bu ekran, sanal bir klavye olarak kullanılabiliyor. Asıl dikkat çeken nokta ise, bu
bölgenin bir tasarım ve çizim alanı olarak

kullanılabilmesi.
İster hobi amaçlı isterseniz de profesyonel kariyerinizde, çizim ve tasarımların
önemli bir yeri var ise, piyasada bulabileceğiniz en şık ve performanslı ürünlerin
başında Lenovo Yoga Book C930 geliyor.
Lenovo, Wacom tarafından geliştirilen
Precision Pen adı verilen özel bir kalemi
kullanıcılara sunuyor.
Intel’in düşük güç tüketen 7. Nesil Core
M3-7Y30 veya Core i5-7Y54 işlemcileri
ile donatılabilen Yoga Book C930, 4 GB
RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor.
10 saate kadar pil ömrü sunan cihaz 9.9
mm kalınlığa ve 775 gram ağırlığa sahip.

IFA 2018 teknoloji fuarı binlerce ürünün
tanıtıldığı bir fuar olarak geride kaldı. Bu
muhteşem fuarın sonrasında ise başta
bu yazıda yer alan ürünler ve duyurular
olmak üzere çok sayıda yenilikçi girişim
de kendine bir yer bulmayı başardı.
Dur durak bilmeyen teknolojinin 2018
yılındaki son büyük fuarı dolu dolu geçti
diyebiliriz. Bu duyurular, önümüzde bizi
bekleyen teknoloji fuarlarının bir habercisi olma niteliğini de taşıyor. Gelecekte
ne kadar şaşırtıcı ve hayatı kolaylaştıran
teknolojilere tanıklık edeceğimizi düşünmek bile son derece heyecanlı değil mi?
Yorum sizin!
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HUAWEI KIRIN 980 TANITILDI

TELEFONLARDA UZAY
ÇAĞI BAŞLIYOR
Huawei, Kirin işlemci ailesinin en güçlü modelini duyurdu!

B

erlin’de düzenlenen IFA 2018
teknoloji fuarında, birbirinden dikkat çekici teknoloji
ve ürünlerin tanıtımlarına
şahit olduk. Yeni akıllı telefonlar,
yeni mobil teknolojiler, ev elektroniği ve daha pek çok farklı kategoride,
yüzlerce ürün ve teknoloji tanıtıldı!
Bunların arasında, en çok ilgi çekenlerden biri de, Huawei’nin basın
toplantısı ve duyurduğu yenilikler
oldu. İşte bunlardan bir tanesi vardı
ki, akılı telefonlar için devrim niteliği
taşıyan özelliklere sahip. Huawei’nin
ürettiği Kirin işlemci ailesine, Kirin
980 modeli dahil edildi. Bu işlemci,
pek çok konuda “ilk” olmayı başardı!
Peki, Kirin 980 işlemcisini özel kılan
detayların arasında neler var? Karşınızda Huawei Kirin 980!

Kirin ailesi artık çok daha
yeni, çok daha güçlü!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Kirin
970 işlemcisi ile Mate 10 Pro, P20 ve P20

Pro gibi modellerde büyük bir başarı
elde eden Huawei, yapay zeka birimine
sahip dünyanın ilk işlemcisini üretmişti.
İşlemcide yer alan NPU adı verilen işlem
birimleri ile özellikle fotoğraf çekimleri
ve görüntü tanımlama yeteneklerinde şov

yapan Huawei, Kirin 980’de çıtayı daha
da yükseltti. Kirin 980 işlemcisinde iki
tane NPU birimi kullanıldı. Bu da, yapay
zeka konusunda, bu işlemcinin çok daha
fazlasını sunacağı anlamına geliyor!
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Yapay zeka artık
çok daha hızlı ve ZEKİ!

Kirin 980 işlemcisinde kullanılacak olan
çift NPU birimi, yüz tanımlama, nesne
ve obje tanımlama, görüntü ayrıştırma
ve akıllı çeviri gibi çok sayıda yeteneğe
sahip oldu. Aslında, sahip olduğu şeylerin
kapsamı çok daha fazla arttı da diyebiliriz.
Çift çekirdekli NPU, 1 dakikanın altında
bir süre içerisinde 4500 tane görüntüyü
tanımlayıp, ayrıştırma yapabiliyor. 4500
tane fotoğrafın içinde, sadece sizin olduğunuz fotoğrafların 1 dakikadan daha
kısa bir süre içinde karşınızda olacağını
düşünün! Muhteşem değil mi?
Dakikanın altında sürede gerçekleşen
tanımlama hızı %120 tanımlama artışı
olarak ifade edilebilir. Üstelik, fotoğraf
ve video çekerken bile, yapay zekanın
nimetlerinden faydalanmanız mümkün.
Kameranın karşısında dans ederken veya
koşarken, sizin eklem ve vücut hareketlerinizi gören ve tanımlayan bir kamera
düşünün. Bu da, odağın daima sizde olmasını sağlayacak! Peki tek yenilik yapay
zeka mı? Tabi ki hayır!

7 nm üretim sürecinde
hazırlanan ilk işlemci
karşınızda!

Huawei, 10 nm üretim sürecinde yapılan Kirin 970 işlemcisinin sonrasında,
teknolojiyi bir üst sınıfa taşıdı ve Kirin
980’de 7 nm üretim sürecine taşıdı! 7 nm
ne demek oluyor?
Bir işlemci düşünün. 7 nm üretim süreci sayesinde daha yüksek performans
sunarken, daha az ısınan ve daha az güç
tüketen bir hale gelmeyi başardı! Kirin
970 işlemcisine göre %20 daha fazla performans sunan Kirin 980, güç verimliliği
konusunda da %40 daha verimli olacak.
İşlemcinin gündelik hayattaki verimliliği
ise %58 oranında geliştirildi. Üstelik çekirdek yapısı da bunu destekler nitelikte!

4 çekirdek, 2 çekirdek,
2 çekirdek! Yani çok çekirdek!

Huawei Kirin 980 işlemcisi, 8 çekirdekli
yapıyı 4+4 formundan çıkartıp, 2+2+4 formuna dönüştürdü. Bunun hem gündelik
kullanımdaki performansa, hem de güç
yönetimine muhteşem bir katkısı olacak!
İşlemcide yer alan 2 süper çekirdek, çok
üst düzey performans isteyen oyunlar
ve diğer işlemler için çalışacak. 2 büyük
çekirdek, nispeten daha az performans
isteyen işlemlerin sorumlusu olacak.
Geriye kalan 4 küçük çekirdek ise gün
içindeki işlemleri yönetecek ve bu sayede
enerji tüketimini azaltacak!
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Flex-Scheduling Intelligence mekanizması, işlemcinin, açık olan uygulamalarda
hangi çekirdekleri kullanacağına karar
veriyor! Yapay zekaya teşekkürlerimizi
iletiyoruz! Akıllı bir işlemci, performansı
ve enerjiyi en iyi şekilde kullanacak! Daha
bitmedi dersek fikriniz ne olurdu?
Oyunlar artık çok daha akıcı! Çok
daha keyifli!
Kirin 980 işlemcisi, Mali-G76 GPU
birimini kullanan ilk işlemci oldu. Bu
grafik birimi, oyunlarda üst düzey görüntü kalitesi ve yağ gibi akan sahnelerin gözlerinize sunacağı seyir zevkini
üstlenecek. Konsol kalitesinde oyunlar

Huawei Kirin 980 | IFA 2018

4.5G’nin limitlerini zorlamak
ister misiniz?

Huawei, Kirin 980 işlemcisinde 4.5G
deneyimi noktasında da bir ilki bizlere
sunuyor. Kirin 980 dünyada bir ilke sahip
oldu. LTE Cat.21 sınıfındaki LTE modem,
4.5G hızlarının limitlerini sonuna kadar
zorlayacak. 1.4 Gbps indirme hızı sunuyor.
Üstelik şehir dışı alanlarda da çok daha
yüksek çekim gücü sayesinde hız ve şebek
kaybı son bulacak!

Tüm bunlar
ne anlama geliyor?

Yukarıda yazdığımız detayların ve
yeniliklerin ne anlama geldiğini merak
ediyor musunuz? Bir telefonun düşünün,
içinde bu muhteşem işlemcinin yer aldığı
ve gün içinde neler yapacağını hayal etmenizi sağlayalım.
Gündelik hayatınızın en önemli parçası
olan akıllı telefonların, çok daha yüksek
performans sunarken pil tüketimini de en
iyi şekilde optimize edeceğini düşünün.
Belki de gün içinde şarj aletini aklına
bile getirmeyecek bir telefonun hayali,
bu işlemci ile gerçek olacak! Oyunları
muhteşem bir görüntü kalitesi ve akıcılık ile oynatan bir telefona sahip olmak
istemez misiniz?
Üstelik yapay zekası sayesinde binlerce
işlemci 1 dakikanın altında bir süre içinde halledebilen bir işlemci. İşte bunlar ve
diğer özellikler ile hayatınızda hiç yaşamadığınız bir akıllı telefon deneyimini
yaşayabileceksiniz!

Kirin 980 işlemcisi ile
ne zaman tanışacaksınız?

oynamaya hazır mısınız? Bu yeni ve bir
ilk olan GPU birimi performansta %46,
enerji verimliliğinde ise önceki modele
göre %178 daha iyi sonuçlar verecek!
Biraz daha teknik bilgi merak edenler
için şu detayları da verelim. Kirin 980,
ARM’ın geliştirdiği Cortex-A76 mimarisinde üretilen ilk işlemci oldu. Bu mimari,
tek çekirdek performansının %75 daha
iyi olacağı anlamına geliyor! Bilgisayar
seviyesinde bellek veri hızı noktasında
da, 2133 MHz hızlara çıkan LPDDR4X
bellekler kullanılacak. Bilgisayar gibi
telefonlara hazır olmak böyle bir şey
olsa gerek!

Huawei, Kirin 980 işlemcisi ile mobil
teknolojilere tutkun milyonlarca insanı
heyecanlandırmayı başardı! Bu işlemci
sahip olduğu pek çok detay ile her şeyin
ilki olma özelliğine sahip. Peki bu işlemciyi
ne zaman, hangi modellerde göreceğiz?
Huawei’nin Kirin 980 işlemcisine yer
vereceği modellerin başında Mate 20 serisi
geliyor! Akıllı telefon dünyasını yakından
takip edenler mutlaka hatırlayacaktır.
Geçtiğimiz sene Huawei Mate 10 ve Mate
10 Pro modeli, Kirin 970 işlemcisinin
kullanıldığı ilk telefonlar olmuştu. Bu
yılda da aynı şey gerçekleşecek. Kirin 980
işlemcisine sahip ilk akıllı telefon modellerini, Mate 20 ve Mate 20 Pro modelleri
ile göreceğiz.
Bu iki telefon tasarım noktasında çok
şık olacaktır ancak işin teknik özellikler
noktasında, bu satırlar içinde okuduğunuz Kirin 980 işlemcisi ile harikalar
yaratacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz!
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ALMAN MUTFAĞINDAN
LEZİZ TARİFLER
Almanya, patatesle özdeşlemiş bir mutfağa
sahip. Patatesi her formda seven Almanlar,
kızarmış, haşlanmış, fırınlanmış, kavrulmuş
veya püre patatesi her öğünde yiyebilirler.
Dolayısıyla Alman mutfağında patatesi çok
fazla görebilirsiniz ama elbette patates
kullanmadıkları lezzetleri de var. İşte, Alman
mutfağını yakından tanımak isteyenler için bu
kültürün önemli lezzetleri ve tariﬂeri.

Patates püreli et sarma
Tavuk veya kırmızı etle yapabileceğiniz
bu tarifte, eti sarma yapabilecek formda
geniş ve ince olarak dilimlemeniz gerekiyor. Ardından, keyfinize göre sevdiğiniz
turşuları etin içine koyup sararak eti rulo
haline getirin ve gerekiyorsa bir kürdanla
ruloyu kilitleyin. Et rulolarını tavada orta
ateşte hafifçe kızartın, etlerin üzerini
mühürleyin. Tavaya su eklemeden önce
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dilerseniz mühürlenmiş etleri tavada yana
çekip yağın içine ince dilimlenmiş kırmızı
lahana koyabilirsiniz. Yağda kavurduğunuz kırmızı lahanalar yumuşayınca,
artık tavaya iki üç parmak kalınlığında su
dökün, tencereye ayrıca soyulmuş iki-üç
patates de ekleyin. Tuzunu ve baharatını
ekledikten sonra etleri ve sebzeleri kısık
ateşte, kapalı tencerede iki saat kadar

haşlayın. Su biterse, tencereye yeninden
su ekleyin. İki saat sonra patatesleri çıkarıp püre haline getirin. Etleri ve kırımızı
lahanayı tabağa koyun, patates püresini
de ekleyin, ayrıca tenceredeki et suyunu
biraz krema ile karıştırıp kıvamlı hale
getirip etin üzerine sos olarak dökebilirsiniz. Afiyet olsun.
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KORKMAZ A316 Tostella
Tost Makinesi
Seramik plakaları, 4’lü tost
kapasitesi ve ızgara yapabilme
imkanıyla Tostella tost makinesi mutfağınızın değişmezlerinden biri olacak.
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Şinitzel
Alman mutfağı söz konusu olunca
şinitzel olmadan olmaz ama bu şnitzel
tarifi ile parmaklarınızı yiyebilirsiniz
zira marketten aldığınız kızartmaya
hazır şnitzeller yerine, lezzet bombası
bir Alman tarifi vereceğiz.
Önce iki kaşık yoğurdu küçük bir kapta
veya mikserde çekerek akışkan krema
haline getirin. Bunun içine bir yumurta
kırın, isteğinize göre tuz ve baharat katın, evde varsa yarım çay bardağı soda
veya yoksa iki çorba kaşığı kadar limon
sıkarak, bu karışımı yeniden mikserden
geçirin. Artık yumurta bulamaç sosunuz hazır.
Daha sonra tavuğun üzerini kaplayacak
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kıtır karışımı hazırlayacağız. Bunun için
bol miktarda mısır cipsini bir buzdolabı
poşeti içinde döverek küçük taneli hale
getirin. Eğer yapabiliyorsa, cipsleri ufalamak için evdeki mikseri de kullanabilirsiniz. Ardından bu un haline getirdiğiniz
mısır cipslerine damak zevkinize göre tuz
ve baharat ile beraber iki çorba kaşığı un
ekleyin ve yeniden karıştırın. Artık kıtır
tozunuz hazır.
Şimdi tavuk göğüslerini ince dilimler
halinde kesin. İdeal olarak bir tavuk
göğsünden üç bonfile çıkarabilirsiniz.
Kalınlığı etin tadını almanız için yeterli
olacaktır. Ardından bu tavuk bonfilelerini yumurta sosuna bulayın ve sostan

çıkarıp mısır cipsi unuyla iyice kaplayın.
Daha sonra eti tekrar yumurta sosuna
batırıp çıkarın ve tekrar mısır cipsi ununa
bulayın. Çifte şekilde una bulanmış etin
çıtırlığı efsane olacak. Una bulanmış hazır bonfile dilimlerini orta ateşte ısınmış
ayçiçeği yağında altın sarısı olana kadar
önlü arkalı kızartın. Çok yüksek ateşte
kızartırsanız, üsteki çıtır toz yanarken
içerideki tavuk çiğ kalabilir. Orta kısık
ateşte hafif hafif kızarttığınız, altın rengine ulaşmış şinitzeliniz artık yemeğe
hazır. Yanında limon, kızarmış/haşlanmış patates, salata, mayonez, hardal ve
ketçap gibi soslarla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun. Kalorilere dikkat.
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SIEMENS’TEN ENFES
KAHVE DENEYİMİ

S

iemens Ev Aletleri’nin günlük yaşamda çok büyük rahatlık
sunan Home Connect özellikli TI909701HC tam otomatik
kahve makinesini kullanıcılar uzaktan bağlanarak akıllı telefon ya da tablet üzerinden çalıştırabiliyorlar. Rahatlığın bu
yeni boyutu, kahveseverler ve üstün teknoloji tutkunları için heyecan
verici bir deneyim sunuyor.

Sınır tanımayan lezzet deneyimi

EQ.9 connect, coffeeWorld özelliği sayesinde Home Connect
uygulaması üzerinden dünyaca ünlü kahve spesiyallerine ulaşma
imkânı veriyor. coffeeWorld uygulaması ile Viyana usulü Melange,
Portekiz usulü Galão veya Hindistan’nın Kaapi içeceğine kadar
dünya çapındaki 17 farklı kahve spesiyaline özel olarak erişilebiliyor. dualBean sistemine sahip EQ.9 connect’in iki ayrı çekirdek
haznesi sayesinde de kahveler hazırlanırken farklı çekirdekler ve
aromaları birbirlerine karışmıyor.

baristaMode özelliği

EQ.9 connect’te standart moddan baristaMode’a geçiş yaparak
daha da hassas ve son derece kişiselleştirilmiş ayarlara erişmek
mümkün oluyor. Kahvenin sertliği, miktarı, sıcaklığı, kahve/süt
oranı ve demleme hızını, kişisel zevklere göre ayarlama olanağı sunan baristaMode özelliği, kahve hazırlama sanatını zirveye taşıyor.
coffeePlaylist özelliği favori kahve tariflerini hafızaya tanımlayarak her zaman mükemmel kahve deneyimini yaşatıyor.

Patatesli ve sebzeli
frankfurter
Sosis deyince hepimizin aklına tavada
kızarmış, sandviç içinde yediğimiz fastfood
yemeği geliyor değil mi? Oysa sosis Alman
mutfağında lezzetli bir “tencere yemeği”
malzemesi olarak da kullanılıyor ve üstelik
de çok güzel oluyor. İşte tarifi.
Bir tencerede tereyeğını eritip içinde soğan ve bibirleri kavurun. Üzerine de üç dört
adet büyük Frankfurter sosisini doğrayın
ve sosisler hafif kızarana kadar bekleyin.
Ardından tencereye domates rendesi, baharat ve iki su bardağı su ekleyip, kapağını
kapatın ve bu karışımı yarım saat kadar hafif
ateşte pişirin. Dilerseniz, ağız tadınıza göre,
bu karışıma soyulmuş patates, karnabahar,
mısır gibi sebzeleri de ekleyebilirsiniz. Sebzeler kıvamına geldikten sonra, sosisleri ve
sebzeleri tabağa alın, tencerede kalan suyu
ise biraz krema ile karıştırıp sos haline
getirin ve tabaktaki sebzelerin, sosislerin
üzerine dökün. Düşük kalorili ve yüksek
proteinli harika bir diyet besini olan sosisle
beraber, lezzetli sebzelerden oluşmuş harika
bir yemek yaptınız. Afiyet olsun.
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YİYENLERİ
HAYRAN BIRAKACAK
3 LAZANYA TARİFİ
Türk mutfağı olarak yakın olduğumuz
lezzetlerden biri de kuşkusuz
lazanyadır. Bizim gibi Akdeniz
mutfağıyla öne çıkan İtalya’nın
en ünlü yemeklerinden biri olan
lazanya, makarna ile böreğin arasında
doyumsuz bir lezzet sunuyor.
Lazanya yapımı hep abartılarak
anlatılsa da, işin özünde son derece
basit bir hazırlanışa sahip. İşin püf
noktası doğru hazırlanmış sos ve
önceden güzelce ısıtılmış fanlı fırında
yatıyor.
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İtalyan usulü lazanya
Malzemeler

Yarım paket lazanya yaprağı
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 bütün soğan
2 adet havuç

Sos malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un

4 adet domates
3 diş sarımsak
500 gram kıyma
2 çay kaşığı tuz
2 su bardağı rendelenmiş mozerella
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Öncelikle kıymalı harcı hazırlamak gerekiyor. Bunun için soğan
ve havuçları küp şekilde doğrayın.
Domatesi rendeleyin ve samrımsağı incecik kıyın.
Yağı tavada kızdırdıktan sonra soğanları birkaç dakika kavurun. Ardından kıymayı katın ve kıyma suyunu çekene kadar
karıştırarak kavurmaya devam edin.
Ardından havuç, domatesi ve sarımsağı katarak karışımı pişirmeye devam edin.
Son olarak domatesi katın ve karışıma yarım su bardağı su ekleyin. Yaklaşık 7 dakika pişirdikten sonra harcınızı ocaktan alın.
Beşamel sos için tereyağını geniş bir tavada eritin.
Unu ekleyerek kokusu ve rengi çıkana kadar kavurun.
Ardından sürekli karıştırmaya devam ederek süt ve karabiberi
ekleyin.
Sos koyulaşana kadar karıştırın ve kıvama geldiğinde ocaktan alın.
Fırın kabının tabanına lazanya yapraklarını yerleştirin ve üzerinde beşamel sosu ekleyin.
Üzerine kıymalı harç ve biraz mozeralla ekleyin. Bu işlemi lazanya yaprakları bitene kadar tekrar edin.
Elinizde kalan sos ve mozella ile lazanyanın üzerini kaplayın.
Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun.
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Sebzeli lazanya
Malzemeler

Yarım paket lazanya
2 adet soğan
2 adet havuç
250 gram ıspanak (sadece yaprakları)
2 adet kabak
2 adet domates
1 tatlı kaşığı salça
2 diş sarımsak
Yarım su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı kaşar peyniri

Sos malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Soğanları küp şekilde doğrayın ve sarımsağı incecik kıyın.
Kabakları ise ince halkalar şekilde
doğrayın. Havuçları ise tercihe göre küp
halinde doğrayın veya rendeleyin.
Domatesleri de yine soğan gibi küp
şekilde doğrayın.
Öncelikle kabakları yağ kullanmadan
kısa bir süre kızartın.
Zeytinyağını bir sos tenceresinde kızdırın. Soğan ve sarımsakları katarak 3-4
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dakika kavurun.
Domates ve havuç ve ıspanağı katarak
domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
Son olarak salçayı ve sıcak suyu katarak,
baharatları ekleyin.
Harç kıvamını aldıktan sonra ocağın
altını kapatın.
Beşamel sos için tereyağını geniş bir
tavada eritin.
Unu ekleyerek kokusu ve rengi çıkana
kadar kavurun.

Ardından sürekli karıştırmaya devam
ederek süt ve karabiberi ekleyin.
Sos koyulaşana kadar karıştırın ve kıvama geldiğinde ocaktan alın.
Yine aynı işlemleri yapıyor olsak da,
bu kez beşamel sosunun sonrasında ilk
olarak kabakları dizin. Diğer işlemler ise
aynı şekilde ilerliyor.
Önceden ısıttığınız fırında 20 dakika
pişirin.
Afiyet olsun.

Yiyenleri hayran bırakacak 3 lazanya tarifi | MUTFAKTA YAŞAM

ARZUM AR1060 Multivit
Katı Meyve Sıkacağı
50 Litrelik fırın hacmi, eşit pişirmeyi sağlayan turbo fan desteği ve enerji tasarrufu sağlayan çift camlı kapağıyla Arzum
AR 2002 Cookart Maxi börek ve tatlılarınız mükemmel pişmesini sağlayacak.
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Tavuklu lazanya
Malzemeler

500 gram tavuk göğsü
Yarım paket lazanya
1 adet soğan

Sos malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un

Hazırlanışı

1 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
3 adet domates
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber

Tenceremize sıvı yağı koyup küp olarak doğradığımız soğanı birkaç dakika kavuruyoruz.
Ardından yeşil biberi ekleyip bir süre onu da
kavurmaya devam ediyoruz.
Tavukları standart soteye göre biraz daha küçük
kesip sulana kadar pişiriyoruz.
Salçayı katıp iyice karıştırarak tavuk suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz.
Son olarak rendelediğimiz domatesleri katıyor ve
karışımı iyice koyulaştırıyoruz.
Beşamel sos için tereyağını geniş bir tavada eritin.
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2 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Unu ekleyerek kokusu ve rengi çıkana kadar
kavurun.
Ardından sürekli karıştırmaya devam ederek süt
ve karabiberi ekleyin.
Sos koyulaşana kadar karıştırın ve kıvama geldiğinde ocaktan alın.
Bundan sonrası bir önceki tarifimizle aynı ilerliyor.
Lazanya yaprakları, beşamel sos, tavuklu harç ve
kaşar peyniri şekilde fırın kabına lazanyanızı dizin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında lazanyayı
30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Advertorial | BOSCH

BOSCH HOME CONNECT’TEN
“SELFIE” ÇEKEN BUZDOLABI
Bosch Ev Aletleri’nin, internet üzerinden uzaktan kontrol sağlayan Home Connect
teknolojisi sayesinde, artık cep telefonu ve tablet üzerinden gönderilen resimlerle
buzdolabının içini görmek ve market alışverişi yaparken eksikleri tespit etmek mümkün.

Y

aşam İçin Teknoloji yaklaşımıyla yüksek teknolojili ürünler geliştiren Bosch’un, Home
Connect buzdolapları daha da
geliştirildi ve buzdolabının içinin fotoğrafını çekerek cep telefonu ve tablete
gönderme uygulaması eklendi. Bosch’un
KGN56HI30N kameralı buzdolabının
kapağı her açılıp kapandığında soğutucu
bölmesinde yer alan iki kameradan biri
otomatik olarak soğutucu bölmesinin,
diğeri ise kapı raflarında gıdaların ve
içeceklerin olduğu bölümün resmini
çekerek kullanıcının cep telefonunda
veya tabletindeki Home Connect uygulamasına gönderiyor.
Kullanıcı, ev dışındayken örneğin market alışverişindeyken, Home Connect
uygulamasına bakıp buzdolabının
içindeki gıda ve içeceklerdeki eksiklikleri son fotoğraf üzerinden görerek
alışverişini eksiklere göre yapabiliyor.
Uygulama önceki 5 resmi depolama
özelliğine de sahip.
Bosch’un KGN56HI30N kameralı
Home Connect buzdolabı, gıda tanıma
teknolojisi sayesinde buzdolabındaki
gıdalar için ideal depolama alanları,
ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgiler
ve taze tutma önerileri sunma özelliğine
de sahip bulunuyor.
Home Connect uygulaması ile soğutucu bölmesi sıcaklığı ayarı, tatil modu
- eco mod değişimi, derin dondurucu
sıcaklık ayarı, süper soğutma ve dondurma fonksiyonunu devreye alma gibi
birden çok işlem uzaktan yapılabiliyor.
Home Connect uygulaması sayesinde
buzdolabının kapısı açık kaldığında
veya içindeki sıcaklık derecesi yükseldiğinde uygulama üzerinden uyarı
bildirimi gönderiyor, böylece yiyecekler
bozulmadan önlem alınıyor.
LCD dokunmatik elektronik kontrol özelliğine ve 559 lt iç hacme sahip
olan 193x70x84 cm ölçülerdeki Bosch
KGN56HI30N kameralı buzdolabı,
VitaFresh plus çekmecesi sayesinde
de meyve ve sebzeleri en uygun nem
oranında iki katına kadar daha uzun
süre taze tutuyor.
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CANON’DAN AYNASIZ FULL FRAME
FOTOĞRAF MAKİNELERİNE MERHABA!

CANON EOS R
Fotoğrafçılık dünyasının yön veren isimlerinden
Canon, EOS R modeli ile full frame ayna dünyasına giriş yaptı!

D

SLR dünyası, son yıllarda, aynasız
ve kompakt yapıya doğru ciddi
bir eğilim gösteriyor. Aynalı ve
klasik tasarımdaki modeller, taşınabilirlik konusunda bir miktar zorluk
yaşatmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı
da aynasız fotoğraf makinelerine daha
fazla ilgi göstermeye başladı. Bu noktada,
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fotoğraf makinesi üreticilerinin de çıkardığı ürünler son derece önemli. Canon,
aynasız yapıdaki ilk full frame sensörlü
fotoğraf makinesi EOS R ile bir sükse yaptı
ve aynasız full frame sınıfındaki modelini Londra’da tanıttı!. Sony ve Nikon gibi
üreticilerin aynasız full frame modellerine
iddialı bir rakip geldi!

Canon EOS R ile aynasız full
frame dünyasına merhaba!

Canon, EOS R modeli Londra’da düzenlediği bir etkinlik kapsamında resmi
olarak tanıttı. Dünyaca ünlü teknoloji
yayınlarının katıldığı etkinlik ile şirketin
ilk aynasız full frame form faktörüne sahip
olan fotoğraf makinesi resmen gösterildi.

Canon EOS R | OBJEKTİF
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Canon’un aynasız formdaki ilk full
frame fotoğraf makinesi EOS R, 31.7
Megapiksel gerçek ve 30.3 Megapiksel
efektif çözünürlüğe sahip. Dual Pixel
CMOS AF yapıdaki bu sensör, 5.36 µm
piksel boyutu ile ışık doygunluğu noktasında da önemli bir avantaja ile üretildi.
Çözünürlük noktasında çıtayı yükselten
Canon, bu modelin enstantane hızlarını
da 1/8000 ile 30 saniye arasında belirledi. Bulb modu sayesinde de süresiz uzun
pozlamalar yapabileceksiniz.
Devrim niteliğindeki yeni EOS R sistemini tüm detaylarıyla birlikte Londra’da
gerçekleştirdiği toplantıda kamuoyuna
duyurdu. EOS R sisteminin parçası olarak
yeni full frame fotoğraf makinesi ve lens
serisinin detaylarını da paylaştı.
Canon, dünya temsilcilerinin katılımıyla
Londra’da gerçekleştirdiği toplantıda RF
bayonetine sahip ilk fotoğraf makinesi
olan öncü EOS R sistemini, geliştirdiği
RF lenslerini ve EF serisine eklediği yeni
lenslerini duyurdu. Sessiz çekim yapabilme
özelliğine sahip EOS R, karanlık ortamlarda en hızlı ve yüksek netlikte odaklanmayla
profesyonel kareler elde edilmesini sağlıyor.
Ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı
ve 4K video çekme özelliği ile teknoloji
tutkunlarının yeni gözdesi oluyor.
Tam manuel ses ayarı, hareketli ve
dokunmatik LCD ekranı, manuel odak
olanaklarına sahip EOS R daima açık Bluetooth özelliği sayesinde seyahatte, gezide
her yerde çekimlerini akıllı telefonlarına
anında aktarmak isteyenler için ideal bir
seçenek oluyor. GPS verilerinin kaydedilmesine de imkan veren yeni sistem EOS
R, Canon Camera Connect uygulaması
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üzerinden uzaktan çekim yapılarak yaratıcı çekimlere ilham veriyor.

Hızlı ve yüksek odaklanma ile
her koşulda profesyonel kareler

Dünyanın en hızlı otomatik ve -6EV
gibi çok düşük ışıklandırmada en yüksek
odaklanma kapasitesine sahip olan EOS
R ile her çekimde profesyonel kareler
elde etmek mümkün. Fotoğraf tutkunlarının rahatlıkla kullanabilecekleri bir
ergonomiye sahip olan EOS R, kötü hava
şartlarına karşı koruyan magnezyum
alaşımlı gövdesi ve sezgisel arayüzü ile
keyifli uzun süreli çekim yapma fırsatı
sunuyor. Gelişmiş elektronik vizör(EVF)
özelliğiyle EOS R, düşük ışıkta ve yarı
karanlık ortamlarda doğru renkte görüntülerin yakalanmasını sağlıyor.

Daha yenilikçi, daha teknolojik

Yüksek performanslı RF lensler, yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35mm
full-frame CMOS sensör ve en yeni DIGIC
8 görüntü işlemcisini bir araya getiren
EOS R, yüksek kaliteli fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.
Canon’nun yeni ürünü EOS R, dünyanın
en hızlı otomatik odaklanması (saniyede
0,05 ve 8 kare/sn’ye kadar sürekli çekim)
ve hareketli görüntüleri hızlı, doğru yakalama becerisiyle (sabit AF ve 5 kare/
sn’ye kadar AF takibi ile) net görüntüler
elde ediyor. Ayrıca, kendi sınıfındaki
diğer fotoğraf makinelerinden iki kat
daha fazla olan tam 5.655 seçilebilir AF
pozisyonunun sezgisel olarak belirlenmesini sağlayan “Dokun ve Sürükle AF”
özelliğine sahip.

Digital Photo Professional
Express (DPP Express) ve
Professional Print & Layout

Canon, fotoğraf çekmeyi sevenlerin
iPad ile rahatlıkla kullanabileceği RAW
görüntü işleme, izleme ve düzenleme yazılımı DPP Express’in duyurusunu da
gerçekleştirdi. Hem EOS hem de EOS
R fotoğraf makinelerine uyumlu, kolay
kullanımlı yeni yazılım, Camera Connect
uygulamasıyla iPad cihazına aktarılmasını
sağlayarak görüntüler üzerindeki istenilen değişiklikleri gerçekleştiriyor. Digital
Photo Professional ile düzenlenmiş yüksek
kaliteli fotoğrafların Professional Print &
Layout ile yüksek kaliteli baskısı alınabiliyor. PRAW dosyalardan detaylı harita

Canon EOS R | OBJEKTİF

bilgisi işleme özelliğine sahip yenilenen
Professional Print & Layout, yeni DPRAW
baskı işlevi, yüksek çözünürlükte 3 boyutlu
hissine sahip baskı alınmasını sağlıyor.
Canon EOS R aynasız full frame fotoğraf
makinesinin dikkat çeken özelliklerini
sizler için derledik.

EOS R SİSTEMİ
Genel Temel Özellikler

• Optik performans, lens tasarım olasılıkları ve yaratıcı esneklikte daha üst
düzeyler
• Lens ve fotoğraf makinesi gövdesi
arasında güçlendirilmiş iletişimi
• Önemli bir özellik olarak, mevcut
EF ve EF-S lensler ve aksesuarlarla tam

uyumluluk
• Düşük ışık becerileri

EOS R - Temel Özellikler

• Yüksek performanslı RF lensler, yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35mm
full-frame CMOS sensör ve en yeni DIGIC
8 görüntü işlemcisinin bir araya getirilmesinin getirdiği güç
• -6 EV düşük ışık AF – bu denli düşük
ışık seviyelerinde odaklanabilen dünyanın
ilk fotoğraf makinesi
• Dünyanın en hızlı otomatik odaklanması – 0,05 saniye
• Dijital Lens İyileştirici
• Dokun ve Sürükle AF – 5.655 seçilebilir AF pozisyonu

• Sessiz çekim
• HDMI üzerinden 10 bit çıkışla 4K
video çekimi

Canon EOS R ile bambaşka bir
deneyim!

Fotoğrafçılık ve video dünyasının öncü
markalarından Canon, uzun bir bekleyişin ardından tanıttığı aynasız full frame
makinesi EOS R ile en gelişmiş fotoğraf
çekim ve video becerilerini, vizörden
dünyaya bakmayı sevenlere sunuyor. Bu
güzel makineye sahip olduktan sonra
yapmanız gereken tek şey ise deklanşör
basmak olacak!
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DAHA İYİ VİDEO
HAZIRLAMAK İÇİN
GEREKENLER
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YouTube’un yaygınlaşması, internetin hızlanması
ve herkes tarafından erişilebilir hale gelmesi ve
teknolojinin de ilerlemesiyle video üretiminin
kolaylaşması gibi etkenler herkesin bu alana kolayca
yönelmesine neden oldu. Video üretmek kolaylaştı
ama kaliteli ve etkileyici videolar hazırlayıp diğer
video üreticilerinin önüne geçmeniz için yapmanız
gerekenleri bu yazımızda bir araya getirdik.
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E

skiden ciddi ekipman ve bilgi birikimi ile yapılabilen video kurguları, artık birkaç saatlik bir iş
haline geldi. Ancak video diğer
içerik türlerinden farklı olarak bir ön hazırlık ve planlama sürecine sahip. İşte bu
tarz içerikler hazırlarken dikkat etmeniz
gereken temel noktalar:

Kurgu

Videoda yazıdan farklı olarak dikkat etmeniz gereken ilk şey kurgu. Yani videoyu
nasıl çekeceğinizi, nerede ne söylemeniz
gerektiği, hangi açıyı kullanacağınız, vi-

deoları nasıl bağlayacağınız gibi normalde
epey teknik konuları önceden planlamanız
gerekiyor. Videoyu çekmeden önce bunlara (kaba taslak da olsa) karar vermeniz
işinizi kolaylaştıracaktır. Çekim öncesinde
bunu planlarsanız kayıt ettiğiniz videoları
birleştirip anlamlı bir hale getirmek de o
oranda kolay hale gelecektir. Temel seviyede de olsa kurguyu önceden düşünmeyi
ihmal etmeyin.

Ses

Özellikle YouTube gibi mecralarda
zaman zaman dikkat edilmediğini gör-

düğümüz bir diğer konu ise ses. Basit ve
ucuz da olsa, muhakkak bir mikrofon
kullanmaya çalışın.
Mikrofon özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda yapılan çekimlerde sesin
daha kaliteli olmasını sağlar. Pratik bir
fikir olarak kamera için bir cep telefonu kullanıp onun kulaklığını mikrofon
olarak kullanmanızı önerebilirim. Biraz
daha profesyonel isterseniz telefonlar için
özel mikrofon çözümleri de var.

Işık

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu
ise ışık. Özellikle kendinizin ya da bir
anlatıcının olacağı videolarda loş ışıklı
ortamlarda video çok iyi sonuç vermez.
Fotoğrafa göre daha fazla ışık isteyen
videoda bu konuya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çözümü ise üzerinde LED
lambalar olan taşınabilir çözümler. Pratik
olan bu aydınlatma cihazlarını uygun bir
fiyata alabilir ve istediğiniz gibi her yere
taşıyabilirsiniz. Biraz sert ışık verseler de
küçük bir difüzör yardımı ile bu sorunun
da üstesinden gelebilirsiniz.

Montaj

Dikkat edilmesi gereken ilk konu olan
kurgunun önemi montajda ortaya çıkıyor.
Planlanan çekimler bu kurgu mantığı ile
montajda bir araya getiriliyor.
Günümüzde mobil cihazlar bile montaj
yapabildiği için, montaj çok zorlanılacak
bir konu değil. Fakat bu alanda biraz daha
profesyonel işler yapmak istiyorsanız,
kendinizi geliştirmeniz ya da profesyonel
birileriyle çalışmanız önemli bir nokta.
Çektiğiniz videoları bir araya getirmek
için önceden planladığınız kurguyu iyi
kurmuş olmanız gerekiyor. Bu kurguya
göre videoları bir araya getirdiğinizde
zaten iyi bir sonuç ortaya çıkacaktır.
Konuya biraz daha profesyonel yaklaşmak isterseniz Adobe Premier, Edius gibi
montaj yazılım çözümlerinin olduğunu
belirteyim. Ama bunları kullanmak biraz
bilgi gerektiriyor.

Ekipman

Eskiden çok daha önemli olan ekipman
günümüzde bir cep telefonuna indirgendiği için (özellikle amatör videolar için)
işler çok daha kolay ilerliyor. Yine de iyi
video çekebilen ve hafızası büyük bir
telefon işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Eğer konuyu bir adım öteye taşımak
isterseniz Sony ve Canon gibi markaların
fotoğraf makineleri de gayet iyi video kayıt
edebiliyor. Onları da kullanabilirsiniz.
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AKILLI BEYAZ EŞYALAR
YAŞAM KALİTENİZİ
NASIL YÜKSELTİYOR?
Evlerimizin vazgeçilmezi olan beyaz eşyalar gelişen teknoloji ve IoT
gibi yeni alanların ortaya çıkmasıyla yepyeni bir boyut kazanmış
durumda. Nesnelerin İnterneti çağında buzdolabından sadece
yiyeceklerimizi soğuk tutmasını veya çamaşır makinesinden sadece
çamaşır yıkamasını bekleyemeyiz.
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Z

amanın gerekliliklerine ve
yeniliklerine uyum sağlayan
beyaz eşyalar birer birer perakende mağazalarında yerlerini
alıyor. Peki, akıllı beyaz eşya nedir?
Standart beyaz eşyalara oranla ne gibi
farklar sunuyor? Yaşam kalitesini gözle
görülür şekilde yükselten bu eşyalar,
aslına bakarsanız hepimizin en çok
kullandığı teknolojilerden biriyle
uyumlu çalışıyor; internet.

Nesnelerin İnterneti sayesinde 7/24
internete bağlı olan bu cihazlar, aynı
zamanda evinizin içerisinde mini bir ağ
oluşturuyorlar. Özellikle akıllı ev teknolojilerinin merkezi olan Nesnelerin İnterneti,
eşyaları daha akıllı hale getirirken, sizin
zamandan kazanmanızı sağlıyor.
Bu avantajların başındaysa, erişim
kolaylığı yer alıyor. Akıllı cihazlar ile
beyaz eşya ve ev aletlerinin iletişim kurmasını sağlayan Nesnelerin İnterneti,
buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma
makinesi, bulaşık makinesi ve ankastre
fırın entegre bir platformda; akıllı telefon, tablet veya akıllı TV’ler üzerinden
kontrol edilebiliyor.
Sadece uzaktan kontrol ile makine
ayarları, özellik seçimi ve çalıştırma,
otomatik bildirimler, enerji ve su tüketimi
bilgisi ve program süresinin kontrolleri

gibi birçok farklı fonksiyona erişebiliyorsunuz.
Siz daha eve gitmeden kombinizi veya
klimanızı ayarlayabilir, böylece eve adım
attığınız anda tam da istediğiniz sıcaklıkta bir ortama girebilirsiniz. Klimayı
uzaktan kontrol edebilmek size büyük
bir konfor sağlarken, aynı zamanda her
duruma hazırlıklı olmanıza yardımcı
oluyor. Klimayı açık unuttuğunuzda
kolaylıkla akıllı evinizle iletişim kuruyor
ve cihazınızı kapabiliyorsunuz.
Akıllı beyaz eşyaların dünyası kullanıcılara sadece oturdukları yerden,
ürünleri kolayca kontrol etme imkanı
sağlamayacak. Birbirileriyle iletişim
içinde olan ürünler tüketiciler için en
iyi çözümü bulmaya odaklanabiliyor.
Örneğin, çamaşır makinesi kumaşın
cinsine göre en uygun yıkama programını seçtikten sonra, kurutma makinesine
en doğru kurutma seçeneğini öneriyor.
Önümüzdeki on yıl içerisinde evlerin
yüzde ellisi akıllı hale gelecek. Akıllı
evler kullanıcılara konforlu, tasarruflu,
çevreye saygılı ve güvenli bir yaşam sunuyor. Geleceğin akıllı şehirlerine giden yol
akıllı ev konseptinden geçiyor. Akıllı ev
çözümleri kapsamında sunulacak iletişim
ve destek hizmetleri, eğlence, alışveriş ve
sağlık çözümleri, çeşitli uygulamalar için
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Dyson Ball
Multifloor

Dyson’ın çok amaçlı
elektrik süpürgesi,
maksimum 80 dB
gürültü seviyesine
ve A seviyesi enerji
tasarrufuna sahip.

altyapı sunacak ileri teknoloji altyapısı
ve engelsiz yaşam için sunduğu kolaylıklarla büyük bir potansiyel barındırıyor.
İşte bu potansiyelin ana kaynağı ise
beyaz eşyaların akıllanmasında yatıyor.
Çünkü evlerimizdeki hayati fonksiyonlardan genellikle beyaz eşyalar sorumludur.
Buzdolabı yiyeceklerimizin bozulmamasını sağlarken, fırın veya ocak sayesinde
bu yiyecekleri pişirebiliyoruz. Çamaşır
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ve bulaşık makineleri ise hijyenimizi
korumamızda bizlere yardımcı oluyor.
Klimalar ve kombiler ısınma ihtiyacımızı karşılıyor.
Tamamen tüketici faydası üzerinde
kurulan beyaz eşya sektörü akıllandıkça,
yaşam standartlarımız otomatik olarak
yükselmeye devam edecek. Amazon,
Google ve Apple gibi büyük şirketlerin
akıllı ev çözümlerinin de ülkemizde

kullanıma açılmasıyla, çok daha gelişmiş
bir ağ üzerinden evimizi yönetebileceğiz.
Beyaz eşyalar internetle olan etkileşimlerini artırdıkça, bizim de yaşam
kalitemiz günden güne yükselecek gibi
görünüyor. Nesnelerin İnterneti evimizi
yaşayan bir organizmaya dönüştürme
noktasındaki iddiasını koruyor. Bakalım gelecekte bizi hangi teknolojiler ve
gelişmeler bekliyor?

Profilo | ADVERTORIAL
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Bu program sayesinde kirli olmayan fakat üzerine koku sinmiş giysiler hiç giyilmemiş gibi kokularından arınır.
yıkamadan havalandırma etkisi yaratarak giysilerin üzerine sinen istenmeyen kokuların giderilmesini sağlar.
Bu esnada giysilere su ya da deterjan da temas etmeyeceği için özellikle hassas kumaşlar zarar görmez.

Bu program sayesinde kirli olmayan fakat üzerine koku sinmiş giysiler hiç giyilmemiş gibi kokularından arınır.
Bu esnada giysilere su ya da deterjan da temas etmeyeceği için özellikle hassas kumaşlar zarar görmez.
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Giysilere sinen istenmeyen kokuların giderilmesini havalandırma etkisi ile sağlayan Profilo UltraFresh çamaşır
Prof
ilo UltraFresh çamaşır makinesinde!
makinesi; geniş kapasitesi ve yüksek enerji tasarruflu kullanımının yanı sıra yorgan yıkama, EkstraEkle,
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Sizi anlayan ve ihiyaçlara göre tasarlanmış özellikleriyle hayatı kolaylaştıran Profilo ürünleri tüm
Ekspres 15’/30’ gibi zengin program seçeneği ve opsiyonlarıyla da hayatı kolaylaştırır.
Profilo yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.

Bu bir ilandır.
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ve ihiyaçlara göre tasarlanmış özellikleriyle hayatı kolaylaştıran Profilo ürünleri tüm
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MEVSİM
GEÇİŞLERİNDE
SAĞLIĞINIZI
KORUMAK İÇİN
İPUÇLARI
Ekim’e merhaba diyerek sıcak günleri ardımızda bırakırken,
soğuk kış günlerinin ilk sinyallerini almaya başladık.
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S

onbahar birçok güzelliği beraberinde
getirmesine karşın
değişken havasıylada hastalıklar için de
kapıları aralar. Önlemlerinizi iyi almazsanız, bu
güzel mevsimin tadını
çıkarmaktan mahrum
kalırsınız.
O halde bu değişken havalara karşı
alacağınız önlemlere biraz yakından
bakalım; sağlığınızı korumak
için ev inizde
yapabileceğiniz bazı ipuçları hazırladık
sizler için.
Öncelikle hijyen konusunda
neler yapabiliriz
bir düşünelim.
Hava değişimleri
bildiğiniz gibi özellikle
üst solunum yollarında ciddi
sıkıntılara sebebiyet vermekte.
Bu konuda alerjisi olan okuyucularımızın ne demek istediğimizi anladığından
eminiz. Çünkü yaşam kalitesini düşüren
bu tip rahatsızlıklar gerekli önlemler
alınmazsa hayatı sizlere zindan edebilir.
Dış etkenlerden uzaklaşıp evde olduğunuz zamanlar bu sıkıntılarınızdan
uzaklaşamıyorsanız, yaptığınız temizlikte gözden kaçırdığınız şeyler olduğu
mutlak bir gerçektir.
Teknoloji ile kolaylaşan hayatlarımız,
artık bu konuda da sürat kazanmış
durumda.
Örneğin daha önceleri halıları süpürmekle yetinip, yıkama konusunda
el gücüyle veya bu işi yapanlara halılarımızı bırakarak yapılan temizlikler artık çok daha kolay. Çünkü
artık süpürgelerin halıları temizleme
özelliği de var.

Bu gibi pratik gelişmeler, sadece işimizi
kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda
evinizin hijyenini güven altına allıyor.

Buharlı Temizleyici

Kusursuz bir temizlik için sizlere tavsiyemiz ise buharlı temizleyiciler olacak.
Neden mi?
Çok yüksek bir sıcaklık ve basınç ile
bütün lekeleri hiçbir efor sarfetmeden
çıkarabileceksiniz. İşin en heyecan verici kısmı burada başlıyor. Çünkü buharlı
temizleyici kullanıyorsanız deterjanlara
veda edebilirsiniz.
Evet oldukça şaşırtıcı değil mi? Sadece su
buharı ile her ay yüzlerce Lira’lık çamaşır
suyu, leke çıkarıcı veya yüzey parlatıcı gibi
kimyasallara veda ediyorsunuz.
Bu duruma sadece maddi bir kazanım
olarak bakmamak gerek. Özellikle evde
bebek ve küçük çocuklarınız varsa ve
yerlerde emekliyor, oyun oynuyorlarsa,
aslında sağlıklarını korumak için yaptığınız temizliğin, kimyasal maddeler
ile riske girdiğinin farkında değilsiniz.
Başta hassas ciltlerine ve solunması
halinde akciğerlerine zarar verebilecek
bu maddeler yerine sıcak buharla yapılan
temizlik hem evinizin hijyenini hem de
sevdiklerinizi koruyacaktır.
Bu arada evcil hayvan sahibiyseniz, sizin
için de güzel bir tercih olacağının
altını çizmek gerekir.

Katı Meyve Sıkacağı

Mevsim geçişlerini hastalıklardan uzak ve dinç geçirmeniz
için, tavsiyelerimizden bir diğerine
geçiyoruz.
Yaz kadar zengin bir çeşitliliğin
olmadığı Ekim ayı aslında vitamin
olarak tam bir koruyucu olan,
birbirinden lezzetli meyvelere ev
sahipliği yapıyor.
Özellikle turunçgillerin tezgahlarda yer aldığı bu mevsimde portakal, mandalina gibi C Vitamini
deposu meyveleri mutfağınızdan eksik etmemelisiniz.

Kendinize harika meyve kokteylleri
yapabileceğiniz bu cihaz sayesinde yaratıcılığınızın önüne geçemediğinizi
farkedeceksiniz.
Vücudunuzda ki rahatsızlıklar için
hangi meyve ve sebzelerin iyi geldiğine
dair fikriniz varsa kendinize iyi gelecek
formüller yaratmak tamamen sizin elinizde. Tabi ki doktorunuzdan fikir almak her
zaman için önceliğiniz olsun bu konuda.

Derin Dondurucu

Beslenme konusunda verebileceğimiz
bir diğer tavsiyemiz ise besinlerinizi saklamanız üzerine olacak.
Tükettiğimiz gıdaların tazeliği gerek
tat konusunda gerekse besin değerlerinin korunması konusunda önemli bir
rol belirleyici.
Derin dondurucular sayesinde her mevsimden sevdiğiniz meyve ve sebzeleri
dilediğiniz kadar uzun süre saklayabiliyorsunuz. Saklarken vitaminleride zamana
meydan okuyor.
Kışın canınız erik istediğinde, yazın
mandalina yemek istediğinizde dondurucudan çıkartıp çözülmesini beklemeniz yeterli.
Anlayacağınız teknoloji artık hayatımızı
kolaylaştırdığı gibi, sağlığımızıda koruyor.
Bunlar gibi önü arkası kesilmeyecek
tavsiyeler ile sağlığınızı güvence altına
alabilir ve mevsim
geçişlerine karşı
daima hazırlık lı
olabilirsiniz.
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DÜNYA
SİNEMASINDAN
TAVSİYELER
Eğer bir ﬁlm tutkunuysanız bu yazımız tam sizlere göre.

F

ilmlerden konuşulduğu zaman
herkesin aklında iki soru canlanır
bunlardan birincisi filmin türünün
ne olduğudur. İkinci soru ise başlı
başına bir sorudur; yerli mi yabancı mı?
Bu iki sorunun ardından izlemek için
filmler seçilir. Ama bu soruları hakkını
vererek soruyor muyuz? Çoğumuz bu konuda beyaz perdeye haksızlık yapıyoruz.
Çünkü yabancı film dediğimiz zaman
herkesin aklında çoğunlukla canlanan
imge Hollywood olur. Bir sürü başyapıta
imza atan Amerikan sinemasının hakkını vermek gerekir, gerçekten her türde
evrensel filmlere imza atan bu sinema
başlı başına bir kulvardır. Ama bir de
hakkını vermediğimiz ama izlerken bizi
kendimizden alan farklı kültürlere ait
sinemalar vardır.
Yazımızda size Dünya sinemasından
yeni kapılar aralayacağız. Eğer şans verirseniz bakış açınızı değiştirecek ve sizi
içine çekecek yeni filmlerle tanışacak-

sınız. Şüphesiz Amerikan sinemasına
karşı Dünya’da akıllara ilk gelen rakip
Bollywood’tur. Renkli kostümler, etnik
müzikler ve danslar ile Bollywood eğer
Hint kültürüne ilginiz varsa sizler için iyi
bir tercih olabilir. Bu sinemaya değinmeden geçmek istedik, ama derinlemesine
bir Bollywood tahlili yapmaktan ziyade
farklı rotaları sizlere sunacağız.
İlk rotamız için hem bizlere çok yakın
hem de bizlerden ve Batı’dan oldukça uzak
olan bir coğrafyaya uğracağız. Nereden mi
bahsediyoruz? Doğu’da ki komşumuzdan:

İran Sineması

Çoğu konuda Dünya’dan ve Batı kültüründen oldukça izole olan bu ülkenin
sinema başarıları sizleri şaşırtacak. Henüz
ülkemizin ödül alamadığı Oscar Yabancı
Dil kategorisinde İran ödüller kazanan bir
ülke. Sadece Oscar değil uluslararası birçok festivalde de bu başarıyı gösteriyorlar.
Bunun sırrı nedir diye sorguluyorsunuz

biliyorum. İnsanın bu konuda ilk sorguladığı
unsur yasaklara ve kısıtlamalara rağmen,
özgürlükten uzak, nasıl bu sanat dalında
çok başarılı oluyorlar. Cevaplar aslında çok
basit. Batı toplumlarına ilginç gelen bir kültür
yapısı olması, seküler bir toplum olmaması
yabancılar için durumu daha enteresan kılıyor. Farklı bir dünyayı keşfediyorlar.
İnsan ilişkileri arasında dürüstlük, saygı
gibi kavramlar daha yoğun hissediliyor, bu
durum bizlere bazı noktalarda geleneksel
Anadolu kültürünü çağrıştırıyor. Popüler
kültürden sterilize bir kültüre sahip İran’da,
haliyle salt bir şekilde kendi kültürleriyle
kucaklıyor seyirciyi İran sineması.
Ancak kırmanız gereken önyargılarınızı
olduğunu da izlerken anlıyorsunuz. Her
toplumda olduğu gibi sosyo-ekonomik
koşullarda yaşam şekillerine doğrudan
etkili İran’da, bu sebeple zaman zaman
çok geleneksel bir yaşam stiliyle karşılaşırken zaman zaman ise insan ilişkilerinin
Batı ile paralel gittiğini görebileceksiniz.
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Bizim toplumumuz için İran sinemasının farklı noktaları var ki izlerken oldukça
keyif verici oluyor bu detaylar. Örneğin
dil unsuru;
Bildiğiniz gibi Türkçe’de kullandığımız bazı kelimenin kökeni Farsça’dan
geliyor. Bu yüzden filmi izlerken günlük
hayatta kullandığımız kelimeleri sık sık
duyuyoruz. İnsanların isimleri de buna
dahil üstelik.
Diğer bir benzer konu ise yemek kültürü. Gördüğümüz sofralar sanki kendi
evimizde ki sofralar, aynı yeme içme alışkanlıklarını görmek basit bile olsa keyif
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veren detaylara dönüşüyor.
Mutlaka izlemenizi tavsiye edebileceğimiz filmlerin başına iki tane Oscar’lı
filmle başlamak istiyorum.
• Satıcı (2017)
• Bir Ayrılık (2011)
• Cennetin Rengi (1999)
• Serçelerin Şarkısı (2008)
• Kaplumbağalar da Uçar (2005)

Fransız Sineması

İlk tavsiyemizin ardından rotamızı bu
sefer Batı’ya çevirelim isterseniz.
Aşk denilince akla gelen ülkeye gidelim.

Sıradaki durağımız Fransa. Fransız sineması sizler için ikinci tavsiyemiz. Belki
İran kadar büyük farklılıklara ev sahipliği
yapmasada Fransız sineması başlı başına
özgün eserleriyle ön plana çıkmaktadır.
Sadece romantizm üzerinden değerlendirmemeniz gereken bu sinema aynı
zamanda sanat filmleriyle de adından
söz ettiriyor.
Hem işitsel hem de görsel anlamda sizlere keyifli bir deneyim sunan bu sinema
detayları ile insanı adeta büyülüyor. Edebi
bir eseri okurmuşçasına sizi içine çekiyor.
Ancak bazıları için durgun olan bu
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filmleri izlerken kesinlikle Hollywood
ile kıyaslama içine girmemenizi öneririz.
Her sinema kendine özgü bir yapıya sahiptir, olayların işlenişi filmden filme bile
değişiklik göstermesine rağmen ülkeden
ülkeye bu farklar gittikçe büyümektedir.
Aksiyon beklentisiyle Fransız sineması izlemek çok doğru bir yaklaşım
olmayacaktır, olayları iyi takip etmek,
anlık keyifler almak çok daha önceliğiniz olmalıdır.
Giriş, gelişme ve sonuç üçlüsünü bile
çoğu zaman göremeyeceğiniz bu sinema
ilk zamanlar oldukça farklı gelecektir.

İşitsel keyif lerden bahsetmişken bir
örnekle bunu taçlandırmak istiyoruz.
Fransız sineması diyince belki de aklınıza
ilk gelen filmlerden Amelie’yi hatırlayalım.
Fransız müzisyen Yann Tiersen imzalı
film müzikleri bu konuda verilebilecek
en güzel örneklerden birisi.
Adeta görüntüler ve müziklerin dans
edişini izlemek gibi işte Fransız sineması.
Moda’nın kalbi Paris’te geçen filmlerde
ise insanların şıklığı bir yana, şehrin
tarihi ve büyülü dokusunu izlemek ise
bambaşka bir keyif.
Fransız sinemasından izlemenizi tav-

siye edebileceğimiz filmleri şu şekilde
sıralayabiliriz:
• Amelie (2001)
• Can Dostum (2011)
• İspanyol Pansiyonu (2002)
• Zengin Avcısı (2006)
Umarım sizlere tavsiye ettiğimiz filmleri
izlerken bizim gibi keyif alırsınız.
Önemli olan filmler değil, farklı kültürleri tecrübe edebilmeniz. Tıpkı okuduğunuz bir kitapla genişleyen hayal
gücünüz gibi, farklı kültürleri görüp
izlemekte sizler için çok güzel bir kazanım olacaktır.
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3,5 MİLYAR DOLARLIK YÖNETMEN

STEVEN SPIELBERG
3,7 milyar dolar servetiyle en zengin
sinemacılardan biri olan Steven
Spielberg, 71 yaşında olmasına
rağmen, halen aynı tutkuyla
birbirinden inanılmaz ﬁlmleri bizlere
kazandırıyor. Hollywood’un en ünlü
simalarından biri olan Spielberg’ün
kariyerine hızlı bir bakış yapıyoruz.

1

946 yılında dünyaya gelen Amerikalı yönetmen, yapımcı ve senarist
Steven Spielberg, kariyeri boyunca
birçok başarılı filme imza attı. Hatta
Hollywood tarihinin en çok gişe elde eden
yönetmeni olma başarısını uzun süredir
elinde tutuyor. Birçok yayın tarafından
sinemanın en etkili figürü olarak kabul
edilen Spielberg, Jaws, E.T., Jurassic Park
ve Er Rayn’ı Kurtarmak başta olmak üzere
tonlarca önemli filmle kültler arasına girdi.
Hatta onun sineması filmleriyle değil
dönemleriyle beraber değerlendirilmiştir.
1960’lardan beri bu sektörün içinde aktif olarak yer alan Steven Spielberg, aynı
zamanda DreamWorks Picture’u kurarak
Hollywood’a önemli bir stüdyo kazandırdı.
1968 yılında Universal Studios’ta kariyerine başlayan Spielberg, ilk kısa filmi
Amblin’i çekti. Sadece 24 dakika uzunluğundaki bu kısa film, Spielberg’ün
başarılarla dolu kariyerinin ilk köşe taşı
olacaktı. Universal başkanı filmi gördüğünde 21 yaşındaki genç yönetmenle
masaya oturur ve uzun süreli kontratla
şirkete bağlanan en genç yönetmen olur.
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Başlangıçta TV sektöründe faaliyet
gösteren Steven Spielberg, burada da kısa
sürede popüler olacaktı. Joan Crawford’un
başrolde olduğu Night Gallery dizisi başta
olmak üzere, 3 farklı TV filmi için anlaşma yapan genç yönetmenin kariyeri daha
şimdiden parlamaya başlamıştır.
Yönetmenin ilk büyük çıkışı ise 1975
yılında Jaws ile gerçekleşecekti. En İyi
Kurgu, En İyi Ses ve En İyi Müzik dallarında 3 Oscar birden kapan bu film, 100
milyon doların üzerinde gişe hasılatı yaparak, Steven Spielberg’ün tüm dikkatleri
üzerine çekmesini sağlar. Bundan sonrası
ise çorap söküğü gibi gelecektir.
1970’lere gelindiğinde Spielberg ikinci
büyük sıçramasını, bu kez George Lucas
ile bir araya gelerek yapacaktı. Star Wars
efsanesinin ünlü yönetmeni, Spielberg ve
Harrison Ford’u içeren dev kadro, başka
bir efsanenin doğmasına neden olacaktı:
Indiana Jones!
Raiders of the Lost Ark, Türkçe adıyla
Kutsal Hazine Avcıları, 1981 yılının en
popüler filmi haline gelecekti. George
Lucas yapımcı, Spielberg ise yönetmen

JBL T450BT BT
Mikrofonlu Kulak
Üstü Kulaklık

Kablosuz kulaklıklar her
geçen gün daha popüler
hale geliyorlar. Bu alanda
başarılı bir cihaz olan JBL
T450, fiyat ve performansı
kendi bünyesinde topluyor.
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koltuğunda oturmaktadır. Film 19812’in
en fazla gişe getiren yapımı olurken, akademiden En İyi Film adaylığı aldı ve 5
farklı dalda Oscar’ı kucakladı.
Raiders of the Lost Ark 1999 yılında
kültür mirası olarak kabul edilerek, ABD
Ulusal Film Arşivi’nde koruma altına alındı.
1982’de ünlü yönetmen bilim kurgu ve
macera sinemasına yepyeni bir klasik bırakmıştı. The Extra-Terrestrial, hepimizin
bildiği isimle E.T. 4 dalda Oscar kucaklayan bu film, Spielberg’ün en kişisel yapımı
olarak göze çarparken, tüm zamanların
en sevilen işlerinden biri olmuştu. Hatta
dönemin Amerika Başkanı Ronald Reagan,
yönetmeni Beyaz Saray’a davet ederek,
orada da özel bir E.T. gösterimi yaptılar.
1993 yılında bu kez Michael Crichton’ın
romanından sinemaya uyarlanan Jurassic
Park gişeyi sallayacaktı. Filmi çok istese de
Spielberg’ün önünde muazzam bir meydan okuma vardır. 90’lı yılların başında
devasa dinozorları beyaz perdede gerçekçi
bir şekilde gösterebilecek bir teknoloji
bulunmuyordu. Yönetmenin kendisi bile
sadece Stop-motion kullanılarak dinozor-

ları çekebileceğine inanıyordu.
İşte o noktada başka bir efsane devre
girdi ve Hollywood’ün görsel efekt süpervizörü olan Stan Winston’la ekibi,
dinozorların gerçek olmasını sağladı.
Jurassic Park bir devdi, gerçek bir dev.
Sadece ilk hafta sonunda 47 milyon dolar
kazanan film, ilk haftasını 81 milyon dolar topladı. Toplamda 915 milyon dolarla
inanılması güç bir hasılat elde eden film,
artık bir popüler kültür ikonuydu.
Yine 1993 yılında Oskar Schindler’in
gerçek yaşam öyküsünü beyaz perdeye
taşıyan Spielberg, belki de hayatının en
başarılı yılını geçiriyordu. 1100 kişiyi kendi
hayatını ortaya koyarak Nazi kampından
kurtarmaya çalışan Oskar Schindler’in

hayatı, Schindler’s List adıyla En İyi Film
dahil olmak üzere, tam 7 dalda Oscar
ödülünü kucakladı.
1998 yılındaysa Spielberg ikinci kez
yönetmen Oscar’ını, bu kez Er Ryan’ı
Kurtarmak ile kazanacaktı. 2001 yılında
Yapay Zeka, 2002’de Azınlık Raporu ve
Catch Me If You Can ile başarılı kariyerine devam etti.
2012’deki Lincoln’ün ardından uzun
süredir beyaz perde için yönetmen koltuğuna oturmayan Steven Spielberg, kuşkusuz en iyi Amerikalı yönetmenlerden biri
ve popüler kültürün en büyük ikonları
arasında. Bu yazıya bile giremeyen tonla
müthiş başarı öyküsüyle kesinlikle sinema
tarihine damga vurmuş bir isim.
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IFA 2018’İN DİKKAT ÇEKEN
OYUNCU BİLGİSAYARLARI
Berlin’e iz bırakan ve akıllarda yer edinen oyuncu bilgisayarlarını derledik! Oyun tutkunlarına duyurulur!
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Lenovo IdeaPad 320

Uygun fiyatlı bir notebook arıyorsanız, AMD A9
işlemcisi ve Radeon 530M
ekran kartıyla dikkat çekiyor.

I

FA 2018 teknoloji fuarında, oyuncuların ilgisini çeken çok sayıda dizüstü
bilgisayar tanıtıldı. Ancak bunların
arasında öyle modeller oldu ki, bu modelleri tekrar tekrar konuşmak, yazmak
ve anlatmak gerekiyor. Berlin’deki fuarın
dikkat çeken dizüstü bilgisayarları, gerek
tasarımları gerek teknik özellikleri ile
oyun tutkunlarının gözdesi olmaya aday.
O zaman, bu kadar heyecan yaratmışken,
fuarın gözde oyuncu dizüstü bilgisayarlarına bakmaya başlayalım.

Dell G3 15 Gaming Laptop

Dizüstü bilgisayar dünyasının önemli
üreticilerinden Dell, oyuncular için G3
15 Gaming Laptop isimli oyuncu dizüstü
bilgisayar modelini sergiledi. Bu bilgisayar, teknik özelliklerine bakıldığında,
özellikle de ekran kartı tercihi ile öne
çıkmayı başarıyor.
Intel’in 8. nesil Coffee Lake serisinden
Core i5-8300H işlemcisinden gücünü
alan bu bilgisayarda, Nvidia’nın Max-Q
tasarıma sahip olan GTX 1060 ekran

kartı var. Bu noktada, Max-Q tasarımının, ince profil yapısı sayesinde, dizüstü
bilgisayarın da ince olmasını sağladığını
belirtmek gerekiyor. Bu ekran kartının 6
GB RAM kapasitesine de sahip olduğunu
unutmamak lazım.
Bu ekran kartı sayesinde bilgisayarda
oynamakta zorluk yaratacak oyun olmayacak desek yeridir. 8 GB kapasiteli RAM’e
sahip olan bu bilgisayar, Sandisk X600
M.2 SSD ve 1 Terabyte Seagate mekanik
sabit disk içeriyor.
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15.6 inç boyutlu Full HD ekran, oyunlarda istediğiniz görüntü kalitesini sunabilirken, taşınabilirlik noktasında da
büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu modelin
üzerinde SD kart okuyucu, USB 2.0 portu,
Kensington kilidi, 3.5 mm kombo Jack, 2x
USB 3.0 portu, ethernet ve HDMI portu
gibi giriş çıkış seçenekleri yer almakta.

Acer’dan oyunculara özel
beyaz inci! Predator Helios
300 Special Edition

IFA 2018’in radarımıza takılan oyuncu
dizüstü bilgisayarlarından biri de, Acer’ın
beyaz incisi oldu. Acer’ın oyuncu bilgisayarları için ürettiği, Predator serisinin
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alıyor. Bu ekran
kartı, oyunlarda, özellikle
de Full HD çözünürlükte yüksek FPS
oranıyla, sizlere muhteşem bir oyun deneyimi sunacak.
256 GB kapasiteli Micron 1100 SSD ve
1 TB kapasiteli Western Digital HDD ile
donatılan bu bilgisayar, hem işletim sisteminin hem de oyunların ışık hızında
açılmasını sağlayacak.
LED aydınlatmalı klavyenin WASD
tuşları da diğer tuşlardan ayrıştırılmış
bir tasarıma sahip.
Özel bir tasarıma sahip olan Acer Predator Helio 300 Special Edition modelinin
yanında, özel tasarımlı çanta, oyuncu faresi ve oyuncu kulaklığı da yer alıyor. Tam
bir set sahibi olmak isteyenler bu modeli
favoriler listesine dahil etse çok iyi olur!

Dell Alienware R4 serisi ile
farklı boyutlarda muhteşem
oyun deneyimi

en yeni üyesi Helios 300 Special Edition,
ilk bakışta aşık olabileceğiniz bir tasarıma sahip.
Siyah tonların hakim olduğu oyuncu
dizüstü bilgisayarlarına nispet yapar gibi
tasarlanan Helios 300 Special Edition
modeli, bembeyaz tasarımı ile farklılık
arayanların gözdesi olabilir. Teknik özelliklerini anlattığımızda, daha da hayran
kalacaksınız!
Özel tasarımı ile dikkat çeken Acer
Predator Helios 300 Special Edition modelinde, Intel’in 8. nesil Core i7 işlemcileri
kullanılıyor. Ekran kartı ise, Dell G3 15
modelinde olduğu gibi Nvidia’nın göz
bebeklerinden biri olan GTX 1060 yer

Dell’in oyuncu bilgisayarlarını pazara
sunduğu Alienware markası altında yeni
modeller de, IFA 2018 fuarında dikkat
çeken oyuncu dizüstü bilgisayarları arasında yer aldı.
Dell Alienware R4 serisi altında üretilen
13 inç, 15 inç ve 17 inç ekran boyutuna
sahip olan modeller, hem ekran kartı hem
de işlemci tercihi ile her şeyin en fazlasını
arayanlara hitap ediyor.

Intel Core i9 ve GTX 1070’in
şovuna hazır mısınız?

Dell, Alienware R4 serisinde, en fazlasını
isteyenler için, Intel’in 9. nesil Core i97850HK işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci
5.0 GHz frekans hızına kadar overclock
desteği ile masaüstü bilgisayarların verdiği
muhteşem deneyimi sunabilecek.
Nvidia GTX 1070 ekran kartını konuşmaya bile gerek yok ama şunu söyleyebiliriz ki bu ikili oyunlarda tam anlamıyla
“şov” yapacak!
16 GB kapasiteli DDR4 RAM, 256 GB

kapasiteli M.2 formunda SSD ve 1 TB
kapasiteli HDD ile donatılan bilgisayar,
gerçek anlamda uçan kaçan bir bilgisayar
desek yalan olmaz!
13 inç, 15 inç ve 17 inç ekran boyutlarında üretilen bu modeller, fuarın oyun
canavarları sınıfının liderleri arasında
yer alıyor.

Lenovo’dan Extreme
performans Extreme tasarım!

IFA 2018’in en iyi, en şık ve en güçlü bilgisayarlarından biri de, Lenovo’nun ThinkPad
serisinin X1 Extreme modeli oldu.
Lenovo’nun Intel 8. Nesil Core i7-8850H
işlemcisinden gücünü alan bu modelde,
32 GB DDR4 tipi RAM kullanılıyor. Toplam RAM kapasitesi ise 64 GB seviyesine
kadar yükseltilebiliyor. Grafik birimi
noktasında ise Nvidia’nın performanslı
ekran kartlarından biri olan GTX 1050Ti
Max-Q Design karşımıza çıkıyor. Depolama tarafında ise maksimum 2 TB SSD
ile hızlı ve net bir çözüm elde edilebiliyor.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme modelinin en dikkat çeken yanlarından biri
de 15.6 inç boyutlu, 4K çözünürlüklü
dokunmatik ekranı. Yüksek parlaklık ve
ppi değeri sunan bu ekran, dokunmatik
desteği sayesinde de keyifli bir kullanım
sunabiliyor.
Windows 10 Pro kurulu olarak çıkacak
olan model, oyun performansı konusunda
da oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. En
güncel oyunları rahat bir şekilde açabilen
ThinkPad X1 Extreme, 14 saate varan pil
ömrü ile uzun bir kullanım vaat ediyor.
IFA 2018 teknoloji fuarı, teknolojinin
kalbinin Berlin’de atmasını sağlarken, bu
muhteşem oyuncu dizüstü bilgisayarları
sayesinde de, ağzımıza bal çaldı. Oyun
tutkunlarının merakla bekleyeceği bu
modeller, önümüzdeki dönemlerin de
favorilerinden olacak.
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NVIDIA’DAN 2000 MODEL
EKRAN KARTLARI GELDİ

HOŞGELDİN
RTX 2000 SERİSİ
Nvidia RTX 2000 serisi ekran kartları,
yenilikçi özellikleri ve yetenekleri ile tanıtıldı!

G

eçtiğimiz yılları GTX 1000 serisi
ekran kartları ile şov yaparak
geçiren Nvidia, 2018 yılındaki
bombasını nihayet patlattı! Nvidia’nın uzun süredir beklenen 2000 serisi
ekran kartları, yenilikçi teknolojileri ile
tanıtıldı. Bu kartlar, performanslarıyla
olduğu kadar, fiyatlarıyla da bir hayli
dikkat çekici görünüyor.

Dikkat! Bu ekran kartları
yüksek sistem gerektirir!

Nvidia, uzun bir süredir merakla beklenen
yeni nesil ekran kartlarını tanıttı. Son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan sızıntılar,
yerini gerçeğe bıraktı ve yıllar sonra ilk defa
Nvidia’nın oyuncu sınıfı ekran kartlarında
isim değişikliğine gidildi. Turing kod adına
sahip yeni GPU mimarisine dayanan ekran
kartları GeForce RTX serisi altında tanıtıldı!
Adını, İngiliz bilgisayar bilimicisi ve kripto uzmanı Alan Turing’den alan yeni GPU
mimarisi, Nvidia’nın yaptığı açıklamaya
göre 2006 yılında duyurulan ve CUDA’yı
başlatan GPU mimarisinden daha büyük
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ve güçlü bir tasarım.
Bunun hemen öncesinde de, Nvidia, yeni
mimariyi kullanan profesyonel seviye Quadro RTX çözümlerini tanıtmıştı. Oyunculara
yönelik GeForce RTX serisi, Quadro’dan
farklı olarak yeni GPU’nun tüm kaynaklarına sahip değil.
TU102 kodu ile gelen GPU, aslında 4608
adet CUDA çekirdeğine sahip olsa da, oyunculara yönelik en güçlü model olan GeForce
RTX 2080 Ti modelinde 4352 adet CUDA
çekirdeği bulunuyor. Tüm kaynakları açık
bir modeli Titan serisi altında görebiliriz.
Bilmeyenler için Titan sınıfı kartlarıyla
Nvidia, profesyoneller ve oyun tutkunları
en azından bütçesi uygun olanlar için hibrit
bir çözüm sunuyor.

Ekran kartı güzel tamam da ya
fiyatı ne olacak?

GeForce RTX 2080 Ti modelinin Founders
Edition için fiyatı 1199 dolar olarak açıklandı.
11GB GDDR6 RAM ile 352-bit bellek veri
yolu üzerinde 616 GB/saniye bantgenişliği
sunan bu model, Nvidia tarafından üreti-
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len tüm zamanların en güçlü oyun odaklı
ekran kartı.
Nvidia, GeForce RTX 2080 ve RTX 2070
modellerini de duyurdu. Bu modeller, Ti
modeline kıyasla nispeten alt özelliklere
sahip. Sırasıyla 2944 ve 2304 adet paralel
işlem birimine sahip olan kartlar ayrıca
256-bit bellek veriyolu ve 8 GB GDDR6
bellek kapasitesine sahipler.
GeForce RTX 2080 Founders Edition
modeli 799 dolarlık fiyat üzerinden satışa
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sunulacak, baz model ise 699 dolar olarak
listelendi. GeForce RTX 2070 Founders
Edition 599 dolar, bu modelin baz versiyonu
olan modeli ise 499 dolar olacak. Founders
Edition olan ve baz tasarımla gelen kartlar
arasında hem tasarım hem de GPU Boost
hızı farklılık gösteriyor.
Nvidia’nın resmi teknik özellik sayfasına
göre GeForce RTX 2080 Ti modelinin Founders Edition versiyonu standart olarak 1350
MHz ve GPU Boost ile 1635 MHz hızında
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çalışıyor, baz tasarımlı model ise GPU Boost
hızı 1545 MHz olarak belirlenmiş durumda!
Turing GPU tasarımı temel olarak üç ana
katmandan oluşuyor. CUDA paralel işlem
birimleri yani SM çekirdekleri, Ray Tracing
adı verilen teknoloji için RT çekirdekleri
ve bilimsel hesaplama işlemleri gibi farklı
senaryolar için Tensor çekirdekleri. Bu tasarımdaki en yüksek GPU yapısına sahip
olan CUDA çekirdekleri 14 TeraFLOP gibi
muazzam bir işlem gücü sunacak. Tensor

çekirdekleri ise, 4x4x4 işlemleri için 110
TeraFLOP FP16 işlem gücüne kadar destek sunabiliyor. RT adı verilen çekirdekler
de saniyede 100 giga-ray işleme yapabilme
becerisine sahip.

Nvidia RTX 2000 serisi ekran
kartlarında daha neler var
neler!

GeForce RTX modelleri ile birlikte gelen
ve çok konuşulacak özelliklerden biri de

VirtualLink adı verilen teknoloji. Aslına
bakarsanız, bu Nvidia’nın ürettiği ve sahip
olduğu bir teknoloji değil ancak sisteme
entegrasyonu son derece başarı. Ortaklaşa
geliştirilen ve üyeleri arasında Nvidia’nın
dışında AMD, Oculus ve Microsoft gibi
dünya devlerinin yer aldığı bir teknoloji,
VirtualLink.
Bu teknolojinin çıkış noktasında, bilgisayarlar için geliştirilen VR, yani sanal
gerçeklik ekipmanlarının kullanımını daha
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kolay ve sorunsuz hale getirmek yer alıyor. Bu yüzden, USB Type-C standardına
alternatif kullanım modu ekleyen proje
ortakları, hali hazırda yer alan düzende üç
kablo ile çözülen ihtiyacı tek bir kabloya
indirmeyi başarı. Bu yüzden, RTX 2080
Ti gibi kartlarda USB Type-C bağlantı
portuna sıklıkla denk geleceğiz. Çünkü tek
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bir kablo ile görüntü, ses ve data aktarımı
bu sayede mümkün olacak. VirtualLink
ile tüm multimedya içerikleri tek bir kablo
ile aktarılacak.
Sonuç olarak, Nvidia, isim ve mimari
değişikliği yaptığı RTX 2000 serisi ekran
kartları ile birlikte, sadece yüksek performanslı oyun deneyimini hedeflemiyor. Bu

ekran kartlarının, VR teknolojileri ve VR
içerikleri için de, çok büyük fayda sağlayıcı
özellikleri olacak. Donanımsal ve teknik
olarak üst düzey olan ekran kartlarına
sahip olmak için hem cebinizin hem de
bu karta yer vereceğiniz sistemin fazlaca
güçlü olması gerektiğini unutmamanızda
fayda var.

EĞLENCE DÜNYASI | Peaky Blinders

T

am bir yıldızlar geçidi olan Peaky
Blinders’ın oyuncu kadrosunda,
Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory ve Tom Hardy gibi
önemli isimler yer alıyor. Tarihi olaylara
dayanan yapım, 1919 yılı sonrasında,
Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı kaos
dolu atmosferi anlatıyor. Savaştan dönen
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erkekler kısa bir süre içinde çete haline
gelirler ve İngiltere sokaklarına hakim
olmak için birbirleriyle savaşırlar.
Diziye konu olan çeteyse, Birmingham’ın en güçlü suç imparatorluğunun
sahini Shelby ailesi oluyor. Birmingham
sokaklarını kontrol altına alan bu çete,
aynı zamanda yarışlar ve bahisler düzen-

leyerek gelir elde ediyordu. O dönemde
yarışları düzenleyen grup olmak önemli
bir gelir kaynağıydı. İngiliz mafyaları
bu yarışları düzenlemek için kıyasıya bir
mücadele içindelerdi. Zaten bu çekişme
ve güç dengesinin ince bir hat üzerinde
duruyor olması, dizinin bölümlerini inanılmaz akıcı hale getiriyor.

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI

PEAKY
BLINDERS

İngiliz dizileri arasında son dönemde hayli popüler hale gelen Peaky Blinders,
gerek anlattığı hikaye, gerekse birbirinden canlı karakterleriyle
hemen ön plana çıkıyor. 1919 yılı İngiltere’sinin kasvetli,
soğuk ve karanlık atmosferini bizlerle buluşturan dizi,
BBC Two’nun en büyük projelerinden biri oldu.

Diziyi özel kılan şeylerin başındaysa atmosfere harcanan emek ve özen yatıyor.
Birmingham’ın savaş sonrasındaki halini
muhteşem bir şekilde ekranlara taşıyan Peaky
Blinders, Viktoryen döneminden kalma yapıları, henüz toz toprak içindeki sokakları ve
sanayinin yansıtılış şekli ile, oradaki havayı
ciğerlerinize solumanızı sağlıyor.

Peaky Blinders’ın kırılma noktası ise
ters giren bir soygunda yaşanıyor. Çetenin
üyeleri soygun sırasında aşırı alkolden
dolayı önemli bir hata yapıyorlar ve normalde yaklaşmamaları gereken kargoları
çalıyorlar. İngiltere Hükümeti’nin Özgür
İrlanda Ordusu ile savaşmak için kullanacağı silahlar bir şekilde Thomas Shelby’nin

eline geçiyor. Bundan sonrasındaysa dev
güç oyunu başlıyor.
O dönem sadece bir devlet bakanı olan
Winston Churchill, en iyi müfettişlerinden Campell’ı Birmingham’a yolluyor.
Devlet silahları bir an önce bulmak ve
bu silahları çalanları etkisiz hale getirmek istiyor. Campell kısa süre içerisinde
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silahları çalanın Blinders olduğunu anlasa
da, kendini daha farklı bir mücadelenin
içinde bulacaktır.
Peaky Blinders silahları devletten gizlemiştir ve silahlar karşılığında güç talep
etmektedir. Görev aldığı süre boyunca,
Campell aynı zamanda yozlaşmaya karşı da
direnmek zorundadır. Thomas Sheby’nin
taleplerine vereceği cevaplar ve yaptığı hamleler, onun durduğu alanı şekillendirecektir.
Daha önceleri Nolan’ın Batman filmlerinden hatırladığımız Cillian Murphy,
Thomas Shelby rolüyle gerçek potansiyelini
ortaya çıkarıyor. Savaş gazisi olan ve özel-
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likle Verdun’daki başarılarıyla madalyayla
ödüllendirilen Thomas, gördüğü ve yaşadığı
şeylerin ardından bambaşka bir insana
dönüşmüştür. Yükselme hırsı ile ailesini
sürekli olarak yepyeni belaların içine sokan
Thomas için bir durma noktası yoktur.
Buradaki belayı fırsata çevirmeye kararlı
olan Shelby’ler, bir yandan hükümetin
gönderdiği müfettişi kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da bölgenin en
büyük çetesinin patronu Billy Kimber’ın
kuyusunu kazarlar. Hazırlanan dahice
planlar, çete savaşları ve şaşırtıcı olaylar
eşliğinde daha ilk sezondan zamanın nasıl

geçtiğini anlamıyorsunuz bile.
Peaky Blinders gerçekten de dizide anlatıldığı gibi iyi giyimli ama bir o kadar da
dehşet saçan kişiler tarafından yönetiliyor.
Örnek olarak çeteye ismini veren şey, şapkalarında dikişlenmiş jiletler. Bu jiletleri
kullanarak düşmanlarını köt etmeleriyle
kötü bir şöhrete sahip oluyorlar.
Oyunculuklar, atmosferin müthiş bağlayıcı olması ve hikayenin ilerleyiş biçimi
bir araya geldiğinde Peaky Blinders’ı yermek pek mümkün olmuyor. Son yılların
en iyi İngiliz dizilerinden biri olan Peaky
Blinders’ı şiddetle öneriyoruz.

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI

83

EĞLENCE DÜNYASI | Spider Man

SPIDER MAN
Peter Parker’ın Marvel Sinematik Evreni’ne yeniden katılmasıyla
artan popülerliği ve Spider Man Homecoming gibi ﬁlmlerin
ardından, bu kez PS4 platformuna özel olarak yeni bir Örümcek
Adam oyunu ile piyasaya sunuldu.
84 | www.mediamarkt.com.tr
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S

ize hayli ilginç gelebilir ama 2004
yılından beri doğru düzgün bir
Spider Man oyunu çıkmadı denilebilir. 2004’te PlayStation 2
için özel olarak çıkan Spider Man 2 gerek açık dünya yapısı gerekse eğlenceli
mekanikleriyle oyuncuları etkilemeyi
başarmıştı. Treyarch tarafından geliştirilen ve tonla yan stüdyonun desteğiyle
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oyunculara ulaşan mahallenizin dost
canlısı komşusu şimdi efsanevi bir oyun
stüdyosuna emanet.
Spyro the Dragon, Ratchet & Clank ve
Resistance ile Sony’nin oyun konsolunun
3 nesline de damga vuran Insomniac Games, ufak bir reklam arasının ardından bir
kez daha oyuncuların karşısına çıkıyor.
Bu kez Marvel tarihinin en popüler süper

kahramanı ve son yıllarda oyun dünyasında unutulmaya yüz tutan Örümcek
Adamı konsol oyuncuları ile buluşuyor.

Spider Man PS4 ve PS4 Pro
için özel olarak geliştirildi

Projenin başında Insomniac Games
olunca, ilk duyurusunun yapıldığı 2016
yılından beri müthiş bir beklenti oluştu-
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ğunu tahmin edebilirsiniz.
Şu ana kadar izlediğimiz, gördüğümüz
her şey oyun dünyasında Arkham özlemini
giderecek, yepyeni bir deneyim kazandıracak anlarla süslüydü. Spider Man’in
dövüş stili, savaş mekaniklerinin akıcılığı
ve şehirde delicesine özgür olmak, milyonlarca PS4 sahibini etkilemişti.
Diğer yandan oynadığımız oyun şu ana

kadar çıkan tüm filmler ve çizgi romanlardan ayrı bir çizgide ilerliyor. Anlayacağınız sırtını başka bir esere yaslamak
yerine, her şeyi baştan kurgulamayı tercih
ediyor. Bu açıdan yeni Batman Arkham
serisine benzetilen Spider Man’i hayli
takdir etmek gerekiyor.
Artık süper kahramanların origin hikayelerini tekrar tekrar izlemekten sıkılmış

koca bir güruh var. Evet, artık herkes biliyor, örümcek Peter’ı ısırır, Peter güçleri
sayesinde inek, ezik öğrenci tiplemesinden çıkar, çocukluk aşkı Marie Jaine ile
sonunda bir ilişki kurmayı başarır vesaire
vesaire...
Yeni oyunda 8 yılını suçla savaşmaya
adamış, artık bir ergen değil yetişkin olan
Peter Parker’ı yönetiyoruz. Motivasyon-
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larımız, şehrin bize olan toleransı, ikili
ilişkileri, geçmiş düşmanları ve dahası
bizler için büyük bir sürpriz olarak oyun
içerisine saklanıyor.
Peter Parker’ı bu şekilde kontrol ediyor
olmak oldukça önemli. Çünkü ister istemez
yaşanan sekiz yılı merak ederek oyunu oynuyor ve çizgi romanda yer alan karakter
ve düşmanlara ne olduğunu düşünmeye
başlıyorsunuz. En azından dünya düzeni
söz konusu olduğunda Insomniac Games
daha iyi bir karar veremezdi.
Üstelik 8 yılın anılarına ana hikaye dışında, şehir içerisine daha önceden Peter
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tarafından bırakılmış sırt çantalarını toplayarak erişebiliyorsunuz. Bu çantalar size
kostüm yetenekleri açmanız için yardımcı
olmasının yanı sıra, bizleri Spider Man’in
yaşadığı anlara götürüyor.
Dövüş mekanikleri söz konusu olduğunda
Spider Man bu alanda da resmen parlıyor.
Hızlı, dinamik dövüş sistemiyle beraber,
Peter Parker’ı kontrol etmek hiç bu kadar
eğlenceli olmamıştı. Yetenek ağacı, alınabilecek 27 farklı kostüm ve kostüm yetenekleri
bir araya geldiğinde, tüm zamanların en
güzel süper kahraman oyunlarından biri
ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Şehirde dolaşma ise inanılmaz keyifli
olmuş. Ağ atarak binadan binaya tutunma ve çok uzun mesafeleri hızlıca kat
edebilmek mümkün. Üstelik geçmişteki
bazı oyunların aksine, Spider Man’de
ağlar gökyüzündeki bulutlara atılmıyor.
Eğer yakınınızda bir bina ve tutunacak
yer yoksa, Parket düşmeye devam ediyor.
O yüzden yetenekleri doğru şekilde kullanmaya dikkat etmek gerekiyor.
Böyle bir süper kahraman oyununa
herkesin, tüm oyuncuların ihtiyacı vardı
ve sonunda Spider Man muhteşem bir
oyunla gelmeyi başardı.
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