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TEKNOLOJİNİN KALBİ 
BERLİN’DE ATTI! 
Önümüzdeki yıla damga vuracak teknolojiler 
IFA 2019 Berlin’de görücüye çıktı! 
İşte teknoloji dünyasının 
en son trendleri!



M
ediatrend ekim sayısı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yaz 
sıcaklarını geride bıraktığımız şu günlerde yoğun bir 
teknoloji rüzgarı esiyor. Biz de bu ay yaşanan tüm 
teknolojik gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Tek-

nolojinin kalbinin attığı IFA 2019 tabii ki ana konumuz. IFA 
2019’da yaşanan tüm gelişmelere bu sayıda yakından bakıyoruz. 
Bir nevi sizlerle birlikte kısa bir Münih turuna çıkıyoruz diye-
biliriz. Ayrıca, yine evde yaşam, mutfakta yaşam ve bilgisayar 
dünyası gibi köşelerimizde de birbirinden ilgi çekici konular 
da sizleri bekliyor. 

Teknolojinin kalbi IFA 2019’da attı atmasına ama buna ek 
önemli gelişmeler de yaşandı. Mobil hayat köşemizde yaşanan 
bu gelişmelere değiniyoruz. Peki, nedir bu gelişmeler? Apple, en 
yeni iPhone modellerini tanıttı. Bu lansmana Huawei cephesin-
den Mate 30 ailesiyle yanıt geldi. Biz de hem iPhone 11 ailesini 
hem de Mate 30 ailesini bu sayımızda sizler için anlattık. iPhone 
11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max hangi yeni özelliklerle 
karşımıza çıktı? Amerika Birleşik Devletleri ile arası bozulan 
Huawei yeni modellerinde ne gibi kararlar aldı? Yeni sayımızda 
tüm bu soruların yanıtını bulabileceksiniz. 

IFA 2019 rüzgarına baktığımızda, etkinliğe 5G teknolojisi dam-
ga vurdu diyebiliriz. Peki ama başka hangi teknolojiler tanıtıldı? 
Teknoloji devlerinin yaptığı gövde gösterisini nasıl yorumlamak 
gerekiyor? IFA 2019’a damga vuran akıllı telefonlar hangileri? Bu 
sorular ana konumuzda cevap buluyor. Samsung’tan Huawei’ye 

Nokia’ya kadar birçok teknoloji devinin boy gösterdiği fuarın 
tüm detayları da Ekim sayısı ile Mediatrend sayfalarında.

Mutfakta yaşam köşemizde de IFA rüzgarı esiyor. IFA’da birçok 
teknoloji devi mutfak çözümlerini sergiledi. Hayatımızı kolay-
laştıracak bu teknolojilere yeni sayımızda yakından bakıyoruz. 
Bir yandan da düdüklü tencere lezzetleri ile kış yemeklerine 
hazırlanıyoruz. 

Objektif köşemizde ise fotoğrafçılığa dair önemli bilgileri siz-
lerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni iPhone modelleri kamera 
özellikleri ile çok konuşuldu. Dikkat çeken bu kamera yetenekle-
rini objektif köşemizde masaya yatırıyoruz. Son zamanlarda sık 
sık duymaya başladığımız ToF kameranın ne olduğunu da yine 
bu sayıda en net şekilde açıklıyoruz. ToF kamera ne işe yarar? 
Cevabı sayfaların arasında sizleri bekliyor.

Dergimizin Ekim 2019 sayısı anlatmakla bitecek gibi durmuyor. 
Bilgisayar dünyasında eğitim için uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar 
modellerinden Intel Project Athena’nın bilgisayarları nasıl değiş-
tireceğine yakından bakıyoruz. Diğer yandan Lucifer’ın gizemli 
dünyasına doğru yolculuğa çıkarken, PES 2020’nin getirdikleri 
de yine bu sayıda sizleri bekliyor. 

Anlayacağınız yeni ayda dopdolu sayfalar yine sizleri bekliyor.
Şimdi hazırsanız çayınızı kahvenizi alın ve kendinizi ekim 

rüzgarına bırakın.
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KAMPÇILIK 
HAKKINDA 
BİLMENİZ 
GEREKEN 
HER ŞEY
Kamp gezileri, doğa tutkunları için 
vazgeçilmez bir faaliyettir. Çoğu zaman bir 
“eğlencenin” ötesinde doğa sporlarının gereği 
olarak bir zorunluluk da olabilir ama dünyadaki 
en keyifl i zorunluluktur. Peki, başarılı bir kamp 
kurmak, deneyimsizliğin mağduru olmamak 
için bilmeniz gerekenler nedir?
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K
amp kurmaya kararlıysanız, bil-
meniz gereken kurallar ve püf 
noktalar var. Bunlara dikkat 
etmeden, önemli kuralları göz 

ardı ederek kuracağınız bir kamp büyük 
sorunlara neden olabileceği gibi, ciddi 
yaralanmalara veya hayati risklere kadar 
uzayabilecek tehlikeler de yaratabilir. Do-
layısıyla, kampçılıktan anladığınız sadece 
bir çadır alıp yola çıkmak ise yazımızı 
dikkatli okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kıyafetlerinizi rulo 
biçiminde sarın
Öncelikle kamp için yola çıkmadan önce 

çantanızı düzgün hazırlamalısınız. Çünkü 
çantanız, kamp boyunca ihtiyacınız olan 
temel maddelere ulaşmak için tek fırsatı-
nız olacak. İyi bir kamp çantasına sahip 
olmak önemli ama onu düzgün şekilde 
doldurmayı bilmek, eşyalarınızı en az 
hacim kaplayacak şekilde organize etmek 
de çok önemli. Giyeceğiniz kıyafetleri, 
yedek çamaşırlarınızı içinde hava boşluğu 
kalmayacak şekilde rulo biçiminde sıkıca 
sarmalı ve mümkünse çanta içinde açıl-
masına fırsat vermeyecek şekilde hafifçe 
bağlamalısınız. Bu sayede çanta içinde en 
fazla yer tutacak kıyafetlerinizin hacmini 
çok düşürmüş olacaksınız.

Konserveler hazır mı?
Yanınıza alacağınız yiyecek madde-

lerinin ise ya konserve olmasına ya da 
bozdolabı dışında günlerce bozulmayacak 
besinler olmasına dikkat etmelisiniz. Tabi 
ki, çantada veya diğer taşıma alanlarında 
ezilmemeleri de önemli. 

Suyu ise mümkün olduğunca en son 
noktadan temin ederek yanınıza alabilir-
siniz çünkü su bulunması kolay ama taşı-
ması ağır bir malzemedir. Kamp alanına 
ulaşacağınız son köy alanından dahi su ve 
yiyecek malzemeleri bulabilirsiniz. Dolayı-
sıyla önceden taşımanız anlamsız olacaktır.

Taş düşebilir ayı çıkabilir
Çadırınızı kuracağınız alana ulaş-

tığınızda ise asıl deneyim gerektiren 
detaylara özen göstermelisiniz. Çadırı-
nızı kuracağınız son noktayı eğer yanlış 
seçerseniz, uyurken yaralanabileceğiniz 
hatta hayatınızı kaybedebileceğiniz ciddi 
kazalar yaşanabilir. Bu nedenle çadırınızı, 
üzerinden kayaların, taşların, toprağın 
yuvarlanabileceği tepe eteklerine kurarken 
çok dikkatli olmalısınız. Eğer bulundu-
ğunuz düzlükte tepeden yuvarlanmış gibi 

görünen iri taş parçaları görüyorsanız, o 
taşlar muhtemelen siz uyurken tepeden 
çadırınızın üzerine yuvarlanmaya devam 
edebilir. 

Dere yakınına çadır kuracaksınız, yağ-
mur mevsimleri veya karların erime 
mevsimleri çok riskidir. Bu dönemlerde 
dereler hiç beklenmedik şekilde aniden 
taşabilir ve bu taşkınlar dere yatağı üze-
rinde metrelerce yüksekliğe çıkabilir. Eğer 
yakınlarda derenin üzerinden geçen bir 
köprü varsa, o köprü çevredeki halkın 
onlarca yıllık deneyimleri ve yönlen-
dirmeleri ile inşa edilmiştir ve derenin 
köpürdüğü zamanlarda suyun üzerinde 
kalacak şekilde konumlandırılmıştır. 
Kuracağınız çadır, o köprünün düzeyin-
den aşağıda kalıyorsa ve derenin taştığı 
anlarda suyun yayılabileceği bir alanda 
yer alıyorsa, yağmurlu bir gecede siz 
çadırdayken gelebilecek hırçın bir sele 
kapılma riskiniz yüksektir. Bu riskle 
karşılaşmamak için çadırınızı köprüden 
yukarıda bir konuma kurmak akıllıca bir 
hareket olur. Ancak unutmamalısınız ki, 
çevredeki tepelerden de akarak dereyle 
birleşebilecek su akıntıları olabilir. Bu 
tür su yolları sürekli her sene akan su 
yüzünden izler bırakır. Bahar ayların-
da acemi kampçılar bu yolları tepeden 
aşağı inen patika yol sanabilirler. Oysa 
unutmayın ki, insanlar dik yokuşlardan 
tepe tırmanmak yerine daha az eğimli 
yollar oluştururlar. Dolayısıyla bu tür 
“patkilardan” da şüphelenmenizi öneririz.

Son olarak, yediğiniz yemeklerin ar-
tıklarını veya fazla kalan besinleri açıkta 
bırakmamanız gerekiyor. Çöplerinizi kamp 
alanından uzakta bir noktada depolamanız, 
yiyecek arayan vahşi hayvanların çadırı-
nıza yaklaşmasını önleyecektir. Maalesef, 
özellikle ayılar kendi hegemonya alanlarına 
giren yabancı insanlara karşı saldırgan-
lıklarıyla bilinir. Dolayısıyla, kampını-
zı kurmadan önce çevredeki köylerden 
bölgedeki ayılar hakkında bilgi almanız 
ve alanlarına girmeyecek şekilde kamp 
kurmanız da akıllıca bir hareket olur. 
Elbette kampta oluşan çöplerinizde eğer 
doğada kaybolmayacak materyaller bulu-
nuyorsa, bunları geri götürmek üzere özel 
bir torbada saklamanızı da tavsiye ederiz.

Kampta dijital imkanlardan yararlan-
mak, telefon, tablet ve navigasyon cihaz-
larınızı şarj etmek istiyorsanız, güneş 
enerjisiyle şarj cihazınızı ve full dolu 
şekilde çantanıza yerleştireceğiniz birkaç 
adet powerbank’ı da unutmamalısınız.
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GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERLE 
GIDAYA VE DOĞAL KAYNAKLARA 
SAYGI DUYAN GRUNDIG, 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ MERKEZİNE 
ALAN ÜRÜNLERİ VE YENİLENEN 
MARKA KİMLİĞİYLE IFA’DAYDI.

Sergilenen 
teknolojiler 
arasında, su 
canlılarının yaşamını 
tehdit ederek 
denizlerin ekolojik 
dengesini bozan 
mikrofiberlere karşı 
çözüm sunan bir 
ürün de var. Grundig 
mikrofiber filtreli 
çamaşır makinesi, 
atıkların deniz 
ve okyanuslara 
karışmasını yüzde 90 
oranında engelliyor.

Bu yıl IFA’da 
Grundig 
standına 
gelenler bir 
ilkle karşılaştı: 
Dünyanın ilk 
Fire TV’li OLED 
Televizyonu.

Grundig, ses ve görüntü 
teknolojilerinde sahip olduğu köklü 
mirası, Amazon’un sesli kontrol 
teknolojisi Alexa ile bir araya getirdi 
ve geleceğin akıllı televizyonunu 
yarattı. Dünyanın ilk Fire TV’li OLED 
Televizyonu, sesli komutla kontrol ve 
zengin içeriklerin yer aldığı geniş bir 
kütüphaneye erişim sağlıyor.

‘‘
‘‘

Meyve ve sebzelerin ömrünü 
üç kata dek uzatan buzdolabı 
teknolojilerinden yaratıcı 
saklama çözümlerine, 
gıdaya ve gezegene duyduğu 
saygıyı, tüketici beklentisiyle 
buluşturan Grundig, yenilikçi 
teknolojileriyle ilgi çekti. 

Yumurta kabuğu, mısır, soya 
gibi atıkları hayata döndürerek 
tasarlanan Grundig Bio 
Buzdolabı en çok ilgi çeken 
ürünlerden oldu. Dünyada ilk 
kez bir buzdolabında; çok daha 
az karbon salınımına yol açan 
biyoplastikler, biyopoliüretan 
ve  biyo-kompozitler bir arada 
kullanıldı.
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Apple, 10 Eylül 2019’da 
düzenlediği etkinlikte 3 yeni 
iPhone modelini tanıttı. İşte 
karşınızda iPhone 11, iPhone 11 
Pro ve iPhone 11 Pro Max!

MERAKLI 
BEKLEYİŞ 
SONA ERDİ! 
İŞTE YENİ 
İPHONE 11 
AİLESİ
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A
pple, son yıllardaki 3 farklı iPho-
ne modeli tanıtma geleneğinden 
vazgeçmedi. 10 Eylül 2019’da 
düzenlediği etkinlikte de 3 yeni 

iPhone modeli ve bunlara ek olarak da 5. 
nesil Apple Watch ve 7. nesil iPad model-
lerini de tanıttı. Bu yazımızdaki konumuz 
yeni iPhone 11 ailesi olacak.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone XR, XS 
ve XS Max modellerini tanıtmıştı. XS ve 
XS Max modelleri yoluna iPhone 11 Pro 
ailesi olarak devam ederken, iPhone XR 
ise iPhone 11 olarak yoluna devam edecek. 

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde 
işlemci, kamera ve batarya güncelleme-
lerine giden Apple, tasarım anlamında 
da ufak dokunuşlarla karşımıza çıkıyor. 

iPhone 11
iPhone 11, 3 yeni iPhone arasında en 

uygun fiyatlı olan model. Boyut açısından 
da 6.1 inçlik boyutuyla ortanca model olan 
iPhone 11, XR modelinin devamı. 

iPhone 11 ailesinde, daha önceki mo-
deller ile benzer şekilde çentikli tasarıma 
devam ediliyor. 6.1 inçlik ekran 828 x 1792 
piksel çözünürlük sunarken, 324 ppi piksel 
yoğunluğa sahip. Diğer modellerin aksine 
bu ekranda sadece True Tone desteği bulu-
nuyor. Ekranda kullanılan panel ise LCD. 
Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı ve Beyaz 

olmak üzere altı farklı renk seçeneği ile 
gelen telefon, renkli bir karaktere sahip.

Arka tarafta iPhone 11 Pro modellerin-
deki gibi kare yapıda kamera tasarımına 
sahip olan iPhone 11’de, 3 yerine 2 ka-
mera kullanılıyor. Arkasında ve önünde 
cam tasarımın hakim olduğu telefonun 
çerçevelerinde ise 7000 serisi alüminyum 
kullanılmış. Ayrıca telefon IP67 sertifikası 
ile birlikte suya ve toza karşı dayanıklılık 
sunuyor.

iPhone 11 ailesi gücünü Apple’ın yeni 
işlemcisi A13 Bionic’ten alıyor.  7 nm+ 
fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.66 
GHz hızında çalışan altı çekirdekli A13 
Bionic, önceki işlemciye kıyasla yüzde 20 
daha fazla performans ve yüzde 40 enerji 
verimliliği sunuyor. Apple yeni işlemci-
sini “dünyanın en hızlı telefon işlemcisi” 
olarak tanımlıyor.

4 GB RAM’e sahip olan telefon üç farklı 
depolama alanı seçeneği sunuyor. Kullanı-
cılar 64 GB / 128 GB ve 256 GB depolama 
alanı arasında tercih yapabilecekler. 

iPhone XR’nin yerini alan telefon, çift 
arka kameraya sahip. 12 Megapiksel çözü-
nürlüğünde olan ve f/1.8 diyaframa sahip 
olan geniş açılı ana kameraya, 12 Mega-
piksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa 
sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Böylece iPhone ve XS’te yer alan telefoto 

ka-
me-
raya, 
iPhone 
11’ d e  v e d a 
edildiğini görü-
yoruz. Bu kamerayı 
birazdan sizlere akta-
racağımız iPhone 11 Pro 
ve Pro Max modellerinde 
göreceğiz. 

Ana kamera PDAF ve OIS 
ile güçlendirilirken, 

dikey şek i lde 
konumlandırı-
lan kameranın 
hemen yanında 
flaşa yer veriliyor.

Video çekimlerinde 
HDR ve stereo ses kayıt ye-
teneği ile dikkat çeken telefon, 
4K çözünürlükte 60 FPS video 
kaydı gerçekleştirebiliyor. Ciha-
zın ön tarafında ise 12 Megapiksel 
çözünürlüğündeki f/2.2 diyaframa 
sahip kameraya, 3D ToF sensörü 
eşlik ediyor. Yeni ön kamera ve 
3D ToF kamera ile beraber Face 
ID hızı yüzde 30 hızlandırılmış.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Blue-
tooth 5.0 ve NFC kablosuz bağlantı 
teknolojilerinin yer aldığı telefon, 
3110 mAh kapasiteli bataryadan 
beslenirken 18W hızlı şarj deste-
ğine sahip. Ama bu 18 Watt’lık 
şarj aleti sadece iPhone 11 Pro ve 
Pro Max modellerinde kutudan 
çıkıyor. iPhone 11 kullanıcıları, 
hızlı şarj cihazını ekstra temin 
edip kullanabilirler. 
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iPHONE 11 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ekran 6,1 inç LCD ekran, 

828 x 1792 piksel – 326 ppi
Boyut ve ağırlık 150.9 x 75.7 x 8.3 mm ve 194 gram

İşlemci Apple A13 Bionic
RAM 4 GB RAM

Depolama 64 / 128 / 256 GB
Arka Kamera 12 Megapiksel, f/1.8 geniş açılı ana 

kamera, 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş 
açılı kamera – OIS / PDAF

Ön Kamera 12 Megapiksel Yeni TrueDepth kamera, 
f/2.2 diyafram

Pil 3110 mAh, 18W hızlı şarj desteği, 
Qi kablosuz şarj

İşletim Sistemi iOS 13
Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, 

NFC,A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS

iPHONE 11 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ekran

Boyut ve ağırlık
İşlemci

RAM
Depolama Depolama 

Arka Kamera

Ön Kamera

Pil

İşletim Sistemi
Bağlantı

15
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iPhone 11 Pro ve 
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro ailesi, geçtiğimiz yıl tanı-

tılan iPhone XS ve iPhone XS Max yerine 
geliyorlar. Ekran boyutları, kullanılan 
ekran paneli ve ana tasarım detayları 
iPhone XS ve XS Max modellerine de 
benzer. Fakat iPhone 11 Pro ailesini XS 
modellerinden ayıran farklı özellikler 
de mevcut. Özellikle iPhone 11 Pro ve 
Pro Max modellerinde arkada yer alan 
3 kamera ve Apple A13 işlemcisi, iPhone 
11 Pro ailesinin en güçlü tarafı.

iPhone 11 Pro, 5.8 inç büyüklüğünde 
gelişmiş OLED ekran ile beraber geliyor. 
iPhone 11 Pro Max modelinde ise ekran 
boyutu 6.5 inç seviyesinde. 

2 Yeni iPhone 11 Pro modelinde ekran 
boyutları farklı olsa da OLED ekran paneli 
kullanılıyor ve ekran özellikleri de boyut 
haricinde benzer. Super Retina XDR ek-
ran ile beraber 458 ppi piksel yoğunluğu 
sunan iPhone 11 Pro modelleri, 800 nit 
ekran parlaklığına sahip olacak. 

Super Retina XDR ekran ile beraber 
ayrıca HDR10, Dolby Vision, True Tone 

ve 120 Hz dokunma hassasiyeti 
gibi desteklenen özellikler de 
mevcut.

Gece yeşili, uzay grisi, gümüş ve yeni 
altın rengi olmak üzere dört farklı renk 
seçeneği sunulacak olan iPhone 11 Pro 
ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ön 
ve arka tarafı cam malzemeden üretil-
miş. IP68 sertifikası sayesinde 30 dakika 
boyunca 4 metreye kadar suya ve toza 
karşı dayanıklılık sunan modelin arka 
ve ön yüzünü cam kaplarken, çerçevesi 
ise paslanmaz çelikten oluşuyor. Bu cam 
daha önceki iPhone modellerinde kulla-
nılan camlardan çok daha güçlü olacağı 
Apple tarafından açıklandı. 

iPhone 6s modelinden bu yana kullanı-
lan 3D Touch artık yeni modellerde yok. 
Ekranda yer alan çentik ise TrueDepth 
kamera sistemini içerisinde barındırır-
ken artık FaceID ise çok daha yetenekli. 
Apple’ın iddia ettiğine göre, Face ID yüzde 
30 daha hızlı çalışıyor ve çok daha fazla 
açıdan yüzünüzü tanıyabiliyor.

Gücünü 6 çekirdekli ve 2.66 GHz hızında 
çalışan Apple A13 Bionic işlemcisinden 

alan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, 
11 modelleriyle aynı işlemci ve RAM 
kapasitesine sahip olacaklar. Depolama 
seçenekleri ise 64, 256 ve 512 GB.

İlk 3 kameralı iPhone!
Geliştirilmiş bokeh efektlerine ve de-

rinlik denetim sistemlerine sahip portre 
modu ile gelen telefonun, 12 Megapiksel 
çözünürlüğündeki f/2.2 diyaframa sahip 
ön kamerası; 4K video çekimi yapabiliyor.

Arka kameraya baktığımızda ise 12 Me-
gapiksellik ana kameranın f/1.8 diyaframa, 
ultra geniş açılı sensörün f/2.4 diyafram ve 
120 derece görüş alanına ve telefoto kame-
ranın da f/2.0 diyaframa sahip olduğunu 
görüyoruz. Bu kamera ile 4K çözünürlükte 
60 FPS, Full HD çözünürlükte 240 FPS 
video kaydı gerçekleştirilebiliyor.

2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik 
uzaklaştırma yani geniş açı ve 10 kata 
kadar dijital yakınlaştırma yapabilen 
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max, geniş ve 
telefoto lenste optik görüntü sabitleme 
teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca yeni iPhone modellerinde kame-
rada gece modu da bulunuyor. Gece modu 

sayesinde, geceleri çok daha başarılı 
fotoğraflar çekilebilecek. 

Kablosuz şarj destekleyen akıllı 
telefon bu defa hızlı şarj özelliğine 

de sahip. 18W şarj adaptörünü 
yıllar sonra telefonla birlikte 

kutuda sunan Apple, 30 
dakikada yüzde 50 şarj 
imkanı sunuyor.

iPhone 11 Pro Max teknik özellikleri
Ekran 6,5 inç OLED ekran, 

1242 x 2688 piksel – 458 ppi
Boyut ve ağırlık 158 x 77.8 x 8.1 mm ve 226 gram

İşlemci Apple A13 Bionic
RAM 4 GB RAM

Depolama 64 / 128 / 256 GB
Arka Kamera Üçlü 12 Megapiksel kamera, 

Ultra Geniş: f/2.4 diyafram ve 
120° görüş alanı, Geniş: f/1.8 
diyafram, Telefoto: f/2.0 diyafram, 
2 kat optik yakınlaştırma, Gece Modu

Ön Kamera 12 Megapiksel Yeni TrueDepth 
kamera, f/2.2 diyafram

Pil 3969 mAh, 18W hızlı şarj, 
Qi kablosuz şarj

İşletim Sistemi iOS 13
Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 

5, NFC,A-GPS, GLONASS, GALILEO, 
QZSS

iPhone 11 Pro teknik özellikleri
Ekran ,8 inç OLED ekran, 

1125 x 2436 piksel – 458 ppi
Boyut ve ağırlık 143.9 x 71.4 x 7.8 mm, 188 gram

İşlemci Apple A13 Bionic
RAM 4 GB RAM

Depolama 64 / 128 / 256 GB
Arka Kamera Üçlü 12 Megapiksel kamera, 

Ultra Geniş: f/2.4 diyafram ve 
120° görüş alanı, Geniş: f/1.8 
diyafram, Telefoto: f/2.0 diyafram, 
2 kat optik yakınlaştırma, Gece Modu

Ön Kamera 12 Megapiksel Yeni TrueDepth 
kamera, f/2.2 diyafram

Pil 3190 mAh, 18W hızlı şarj, 
Qi kablosuz şarj

İşletim Sistemi iOS 13
Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 

5, NFC,A-GPS, GLONASS, GALILEO, 
QZSS

Boyut ve ağırlıkBoyut ve ağırlık

sunan iPhone 11 Pro modelleri, 800 nit sunan iPhone 11 Pro modelleri, 800 nit 
ekran parlaklığına sahip olacak. ekran parlaklığına sahip olacak. 

Super Retina XDR ekran ile beraber Super Retina XDR ekran ile beraber 
ayrıca HDR10, Dolby Vision, True Tone ayrıca HDR10, Dolby Vision, True Tone 

30 daha hızlı çalışıyor ve çok daha fazla 30 daha hızlı çalışıyor ve çok daha fazla 
açıdan yüzünüzü tanıyabiliyor.açıdan yüzünüzü tanıyabiliyor.

Gücünü 6 çekirdekli ve 2.66 GHz hızında Gücünü 6 çekirdekli ve 2.66 GHz hızında 
çalışan Apple A13 Bionic işlemcisinden çalışan Apple A13 Bionic işlemcisinden 

2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik 2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik 
uzaklaştırma yani geniş açı ve 10 kata uzaklaştırma yani geniş açı ve 10 kata 
kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kadar dijital yakınlaştırma yapabilen 
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max, geniş ve iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max, geniş ve 
telefoto lenste optik görüntü sabitleme telefoto lenste optik görüntü sabitleme 
teknolojisine ev sahipliği yapıyor.teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca yeni iPhone modellerinde kame-Ayrıca yeni iPhone modellerinde kame-
rada gece modu da bulunuyor. Gece modu rada gece modu da bulunuyor. Gece modu 

sayesinde, geceleri çok daha başarılı sayesinde, geceleri çok daha başarılı 
fotoğraflar çekilebilecek. fotoğraflar çekilebilecek. 

Kablosuz şarj destekleyen akıllı Kablosuz şarj destekleyen akıllı 
telefon bu defa hızlı şarj özelliğine telefon bu defa hızlı şarj özelliğine 

de sahip. 18W şarj adaptörünü de sahip. 18W şarj adaptörünü 
yıllar sonra telefonla birlikte yıllar sonra telefonla birlikte 

kutuda sunan Apple, 30 kutuda sunan Apple, 30 
dakikada yüzde 50 şarj dakikada yüzde 50 şarj 
imkanı sunuyor.imkanı sunuyor.
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Huawei, Almanya’da 
düzenlediği etkinlikle 
beraber yeni amiral gemisi 
modellerini duyurdu. 
Mate 30 ve Mate 30 
Pro olmak üzere iki 
farklı telefon modeli ile 
karşımıza çıkan Huawei, 
yeni telefonlarında 
kamerasıyla ön plana 
çıkıyor. Telefonlar özellikle 
fotoğraf performansı ve 
video performansıyla bizleri 
karşılıyor. 

MERHABA 
HUAWEI 
MATE 30

H
uawei, amiral gemisi modelle-
rinde video performanslarındaki 
geliştirmeleriyle karşımıza çıktı. 
Bir önceki Huawei modellerine 

göre ciddi derece artış gösteren video 
performansı, özellikle ultra ağır çekim 
gibi modlarıyla kullanıcıları etkilemeyi 
başarıyor. 

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro’ya göre 
biraz daha kısıtlanmış özelliklere sahip. 
Bunun yanı sıra Huawei Mate 30 Pro üst 
seviye bir telefon olmasına rağmen Mate 
30 modeline göre daha küçük ekrana ve 
daha büyük bir çentiğe sahip. Çentiğin 
büyük olmasındaki sebep ise daha fazla 
sensöre yer verilmesi. 

Kirin 990 Performansı
Huawei’in her iki yeni telefon modeli 

de Kirin 990’dan güç alıyor. İlk defa Hu-
awei Mate 30 modellerinde gördüğümüz 
işlemci, HiSilicon tarafından geliştirilen 

ve şu anda en güçlü mobil 
işlemciler arasında yer alıyor. 
7 nm+ üretim süreci ile üretilen 
Kirin 990, 2 adet 2.86 GHz hızında 
çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 
adet 2.36 GHz hızında çalışan Cor-
tex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz 
hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine 
ev sahipliği ediyor. Grafik tarafında ise 
Mali-G76 MP16 grafik birimi yer alıyor. 

Kirin 990’ın sahip olduğu özelliklere ba-
kacak olursak, entegre 5G modem ile gelen 
işlemcinin 10,3 milyar transistöre sahip 
olduğunu görüyoruz. Bu sayede işlemcinin 
yapay zeka gereksinimlerini de karşılıyor. 

Huawei Mate 30 özellikleri
Mate 30 Pro modelinde Horizon Display 

olarak adlandırılan yeni bir kavisli ekran 
tasarımı yer alırken, Mate 30’da FullView 
ekran kullanılmaya devam ediliyor. 6.62 
inç büyüklüğündeki ve 19.5:9 formatındaki 

OLED 
ekran 
2340×1080 
piksel çözünürlük 
sunuyor. DCI-P3 renk ga-
mutunu ve HDR teknolojisini 
destekliyor.

Kamera tarafına geçtiğimizde ise arka 
tarafta 40 Megapiksel f/1.8 diyaframa sa-
hip “SuperSensing” geniş açılı kameraya, 
16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip olan 
ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel 
telefoto kamera eşlik ediyor. Telefoto ka-

| www.mediamarkt.com.tr18
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merada 
OIS’in yer al-

ması yakınlaştırılmış daha 
stabil fotoğraf ve videolar anlamına geliyor. 

Dördüncü kamera deliği ise lazer otofo-
kus için ayrılmış durumda. 3x optik ve 30x 
dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, 2.5 
cm mesafeden makro çekimler gerçekleşti-

re-
bili-

yor. OIS 
ve AIS ile 

titreşimler 
minimum sevi-

yeye indiriliyor. 
Ön tarafta ise 24 Me-

gapiksel çözünürlüğünde 
kamera yer alıyor. 

4200 mAh kapasiteli bataryanın 
yer aldığı Mate 30, 40W hızlı şarj deste-
ğine sahip. Telefonun kablosuz hızlı şarj 
desteği ise 27W seviyesinde. Mate 30’un 
kutusundan 40W hızlı şarj adaptörü 
çıktığı için harici bir adaptöre gerek yok. 

Huawei Mate 30 Pro özellikleri
Oldukça farklı ve dikkat çekici tasarım 

detaylarıyla bizleri karşılayan Mate 30 

Pro’nun önü ve arkası cam yapıya sahip. 
Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan 
telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 
ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte ya-
rım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor. 

Ayrıca telefonda güç tuşunun haricinde 
herhangi bir tuşa yer verilmiyor. Telefonda 
ses yükseltme ve azaltma tuşlarının işlevi 
dokunmatik ekranın kenarı kullanılarak 
gideriliyor. 

Ekran tarafına baktığımızda ise Mate 
30 Pro’nun ekranı şu anda en başarılı 
ekrana sahip Huawei modellerinden biri 
oluyor. Ekranda Mate 30’a göre biraz daha 
büyük çentik yer alsa da yan çerçevelerin 
kalınlığının 0 mm’ye indirildiğini görü-
yoruz. 6.53 inç boyutunda, 1176 x 2400p 
çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında 
çentikli OLED ekranla gelen telefonun 
ekranı 409 ppi değerinde piksel yoğun-
luğu sunuyor. Ekran DCI-P3 ve HDR10 
desteğine de sahip. 

| 19
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8 GB RAM ile birlikte bizleri karşıla-
yan telefonun depolama alanı tarafında 
ise UFS 3.0 standartında 256 GB ve 512 
GB olmak üzere iki farklı varyasyonu 
bulunuyor. Telefonun hafızası Huawei 
tarafından satılan Nano Memory kartları 
ile birlikte 256 GB’a kadar artırılabiliyor. 

Kamera tarafına bakıldığında Huawei 
P30 Pro’yla benzer kamera kurulumuna 
sahip olduğunu görüyoruz. Ana kame-
ra, telefoto kamera, ultra geniş açı ve 3D 
ToF kamera olmak üzere 4 kamera ile 
karşımıza çıkan telefonun ana kamerası, 
40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 
diyafram açıklığına sahip. 

yapabiliyor. Bu sayede portre modu ve 
açıklık modu gibi özellikler daha başarılı 
bir deneyim yaratıyor. 

Ön tarafta ise bizleri 32 Megapiksel 
çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF 
kamera olmak üzere çift kamera karşılıyor. 

Huawei, video performansı ile de dikkat 
çekici geliştirmelere yer veriyor. Arka ka-
merası ile birlikte 4K çözünürlüğünde ve 
saniyede 60 kareye kadar videolar kayde-
debilen telefon, Full HD çözünürlüğünde 
saniyede 960 kare video kaydı yapabiliyor. 
Telefon HD çözünürlüğünde ise saniyede 
7680 kare video kaydedebiliyor. 7680FPS 
video kaydını ilk defa bu akıllı telefon 

sayesinde telefon, videolarda da arka planı 
yazılımsal olarak bulanıklaştırıyor. 

4.500 mAh kapasiteli bataryadan bes-
lenen Mate 30 Pro, 40W değerinde şarj 
adaptörü ile birlikte kutusundan çıkıyor. 
Kablosuz şarjda ise 27W desteği sunuyor. 
Tersine kablosuz şarj özelliği de mevcut. 

USB Type-C ile birlikte gelen telefonun 
3.5mm jak girişine sahip olmadığını görü-
yoruz. Telefon, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve 
5G bağlantı standartlarına da yer veriyor. 

Güvenlik önlemi olarak da telefonda 
yüz tanıma ve ekran altı parmak izi 
okuyucusu bulunuyor. Yüz tanıma 
özelliği, 3D ToF kamera ile birlikte diyafram açıklığına sahip. 

8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 
Megapiksel ultra geniş açı kameranın di-
yafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde. 
Telefoto lens, 3 kata kadar optik yakınlaş-
tırma yapabiliyor. Hibrit yakınlaştırma 
ile birlikte 10 kata kadar yakınlaştırma 
yapabilen kamera, toplamda 45 
kat yakınlaştırma yapabiliyor. 
3D ToF kamera ile birlikte 
de telefonun kamerası, 3 
boyutlu tarama 

video kaydını ilk defa bu akıllı telefon 
modelinde görüyoruz. 

Ayrıca telefonun video performansı 
tarafında sinematik video çekim özelliği-
nin yanı sıra Live Bokeh modunun da yer 
aldığını görüyoruz. Live Bokeh 

video özelliği 

özelliği, 3D ToF kamera ile birlikte 
çalışıyor.
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Huawei 
P Smart 2019 64 GB 
64 GB dahili depolama 
alanına sahip olan P 
Smart 2019, 6,21 inçlik 
ekranı ile dikkat çekiyor. 
Sağlam ve dayanıklı bir 
gövdeye sahip telefon 
tasarımı ile de öne çıkıyor.
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri 
olan IFA’da her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok 
yeni akıllı telefon modeli karşımıza çıktı. Oyuncu 
telefonundan orta segment telefonlara kadar 
birçok modelin görücüye çıktığı 
fuarda, bizleri 
hangi telefon 
modelleri 
karşıladı? İşte 
IFA 2019’a 
damgasını 
vurmayı 
başaran 
akıllı 
telefonlar!

IFA 2019’A 
DAMGA VURAN 
AKILLI TELEFONLAR

| www.mediamarkt.com.tr22
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Asus ROG Phone 2Asus ROG Phone 2Asus ROG Phone 2Asus ROG Phone 2
Qualcomm Snapdragon 855 Plus’tan güç alan ilk telefon olma Qualcomm Snapdragon 855 Plus’tan güç alan ilk telefon olma Qualcomm Snapdragon 855 Plus’tan güç alan ilk telefon olma Qualcomm Snapdragon 855 Plus’tan güç alan ilk telefon olma 

özelliğini taşıyan ROG Phone 2, 6.59 inç büyüklüğünde bir özelliğini taşıyan ROG Phone 2, 6.59 inç büyüklüğünde bir özelliğini taşıyan ROG Phone 2, 6.59 inç büyüklüğünde bir özelliğini taşıyan ROG Phone 2, 6.59 inç büyüklüğünde bir 
ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı sayesinde oyunlarda büyük ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı sayesinde oyunlarda büyük ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı sayesinde oyunlarda büyük ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı sayesinde oyunlarda büyük 
bir avantaj sunan ekranın çözünürlüğü ise Full HD şeklinde.bir avantaj sunan ekranın çözünürlüğü ise Full HD şeklinde.bir avantaj sunan ekranın çözünürlüğü ise Full HD şeklinde.bir avantaj sunan ekranın çözünürlüğü ise Full HD şeklinde.

Ekranı bir kenara bırakarak, işlemcinin detaylarına dönelim. Ekranı bir kenara bırakarak, işlemcinin detaylarına dönelim. Ekranı bir kenara bırakarak, işlemcinin detaylarına dönelim. Ekranı bir kenara bırakarak, işlemcinin detaylarına dönelim. 
7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci şu anda en iyi mo-7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci şu anda en iyi mo-7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci şu anda en iyi mo-7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci şu anda en iyi mo-
bil işlemcilerden biri olma unvanına sahip. İşlemcinin grafik bil işlemcilerden biri olma unvanına sahip. İşlemcinin grafik bil işlemcilerden biri olma unvanına sahip. İşlemcinin grafik bil işlemcilerden biri olma unvanına sahip. İşlemcinin grafik 
birimi Adreno 640, Snapdragon 855’e kıyasla yüzde 15 daha birimi Adreno 640, Snapdragon 855’e kıyasla yüzde 15 daha birimi Adreno 640, Snapdragon 855’e kıyasla yüzde 15 daha birimi Adreno 640, Snapdragon 855’e kıyasla yüzde 15 daha 
fazla performans sunuyor. Ayrıca telefon 12 GB RAM’e sahip.fazla performans sunuyor. Ayrıca telefon 12 GB RAM’e sahip.fazla performans sunuyor. Ayrıca telefon 12 GB RAM’e sahip.fazla performans sunuyor. Ayrıca telefon 12 GB RAM’e sahip.

AeroActive isimli soğutucu cihazın kutu içeriğinde yer alıyor. AeroActive isimli soğutucu cihazın kutu içeriğinde yer alıyor. AeroActive isimli soğutucu cihazın kutu içeriğinde yer alıyor. AeroActive isimli soğutucu cihazın kutu içeriğinde yer alıyor. 
Sessiz çalışan ve sıcaklığı 4 ile 5 derece aşağı çeken soğutucu Sessiz çalışan ve sıcaklığı 4 ile 5 derece aşağı çeken soğutucu Sessiz çalışan ve sıcaklığı 4 ile 5 derece aşağı çeken soğutucu Sessiz çalışan ve sıcaklığı 4 ile 5 derece aşağı çeken soğutucu 
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raya, 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip ultra raya, 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip ultra 
geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu kamera ile 4K çözünürlükte geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu kamera ile 4K çözünürlükte 
60 fps video çekmek mümkün. Ön tarafta ise 24 Megapiksel 60 fps video çekmek mümkün. Ön tarafta ise 24 Megapiksel 
çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip kamera yer alıyor. çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip kamera yer alıyor. 

6000 mAh bataryadan beslenen ve 30W hızlı şarj desteğine 6000 mAh bataryadan beslenen ve 30W hızlı şarj desteğine 
olan telefon, özellikle oyun severlerin ilgisini çekmeyi başa-olan telefon, özellikle oyun severlerin ilgisini çekmeyi başa-
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Galaxy A90 5G
Tasarım detaylarında ekran ile ilgili 

kısımlara baktığımızda bizi 6.7 inç bü-
yüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip 
Super AMOLED bir ekran karşılıyor. 
393 ppi yoğunluğuna sahip ekran 20:9 
oranında. Telefonun ekran kasa oranı 
da yüzde 86.1.

Gücünü 7nm üretim süreci ile üretil-
miş Snapdragon 855’ten alan telefonun 
işlemcisi 8 çekirdekli yapıda. Bunlardan 
4 tanesi 1.78 Ghz hızında çalışıyor. 1 ta-
nesi 2.84 GHz hızında çalışırken, kalan 3 
tanesi 2.42 Ghz hızında çalışıyor. Telefo-
nun grafik birimi tarafında ise karşımıza 
Adreno 640 GPU çıkıyor.

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama 
alanına ek olarak bir de 8 GB RAM ve 128 
GB dahili depolama alanı alternatifi tele-
fonda hazır bulunuyor. Ayrıca, microSD 
kart girişi bulunan telefonda hafızayı 512 
GB’ye kadar artırmak mümkün.

Telefonun kameralarına baktığımızda Telefonun kameralarına baktığımızda 
bizi arkada 48 Megapiksel çözünürlü-
ğündeki ana kamera karşılıyor. Bu ana 
kameraya 8 Megapiksel çözünürlüğünde 
ultra geniş açılı lens ve 5 Megapiksel çözü-
nürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. 

Ana kameranın diyafram değeri f/2.0 iken 
diğer iki kameranın diyafram değeri f/2.0 
olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 4K 30 
FPS video çekmeye olanak sağlıyor.

Ön kamerada ise 32 Megapiksellik sensör 
bizi karşılıyor. HDR özelliği bulunan bu 

kameranın diyafram değeri de f/2.0. Ön 
kamera ile Full HD çözünürlüğünde 30 
FPS videolar çekmek mümkün.

4.500 mAh’lik bataryadan beslenen 
telefonun bataryası 25W hızlı şarj des-
teğine sahip.
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Nokia 7.2
Nokia 7.2, 6.3 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde bir ek-

ranla bizleri karşılıyor. Damla çentikli yapıya sahip ekranla birlikte 
gelen telefon, ekran / kasa oranı olarak da oldukça başarılı gözüküyor.

Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 660 işlemci-
sinden güç alan telefonda bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili 
hafıza eşlik ediyor. Ayrıca telefonun batarya tarafında ise 3.500 
mAh kapasiteli bir pile yer veriliyor.

Kamera tarafına baktığımızda ise telefonun arkasında oval bir Kamera tarafına baktığımızda ise telefonun arkasında oval bir 
şekilde yerleştirilmiş 3’lü arka kamera kurulumunu görüyoruz. 
48 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1,79 diyafram açıklığında ana 
kameraya sahip olan telefonun geniş açı kamerasının çözünürlü-
ğü 8 Megapiksel şeklindeyken diyafram açıklığı ise f/2.2 şeklinde. 
Ayrıca telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılayıcı 
kamera bulunuyor.

Ön tarafta ise tek kameraya ev sahipliği eden telefon, 20 Mega-
piksel çözünürlüğünde ön kamerası ile birlikte portre modunda 
çekimler de yapabiliyor. 

IFA 2019’a damga vuran akıllı telefonlar | IFA 2019

25| 



Bu yıl 59’uncusu düzenlenen IFA 2019’da, 
artık kullanılabilir hale gelen 5G teknolojisi 
öne çıktı! 5G dönemi artık başlıyor!

IFA 2019’DA 5G ŞÖLENİ!
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H
er yıl düzenlenen ve 59 yıllık 
bir geçmişi olan, Avrupa’nın en 
büyük tüketici elektroniği fuarı 
IFA 2019, Berlin’de 6 - 11 Eylül 

tarihleri arasında düzenlendi. Fuara damga 
vuran konuların başında ise 5G geliyordu!

Fuarın hem açılış konuşmalarında hem 
düzenlenen oturumlarda yapay zeka ile 
beraber 5G ön plandaydı. Markalar da 
tanıttıkları ürünlerde 5G teknolojisini 
öne çıkardılar. Peki şu an günümüzde 
5G hangi noktada? 

5G destekleyen 
cihaz sayısı artıyor!
Huawei IFA 2019’da 5G desteğine sahip 

yeni mobil işlemcisi Kirin 990’ı tanıttı. 
Firmanın Mate 30 modellerine güç vere-
cek olan işlemci, 5G destekliyor ve yeni 
5G modellerine de güç veriyor. 

Samsung ise üst segment modellerinde 
5G desteği sunuyordu. IFA 2019’da 5G 
destekleyen Galaxy A90 5G modelini 
tanıtarak, daha uygun fiyatlı 5G telefo-
nunu da ürün gamına eklemiş oldu. Sam-
sung’un ürün gamında artık 4 model 5G 
desteğine sahip. Bunlar Galaxy A90 5G, 
Galaxy S10+ 5G, Galaxy Note 10+ 5G ve 
Galaxy Fold 5G.

5G, vitesi 2020 yılında 
yükseltecek!
Dünyanın en büyük mobil işlemci üre-

ticisi ve mobil şebeke çözümleri üreten 
firması Qualcomm, mevcut işlemcileriyle 
üst segmentte 5G desteğine sahip. Snapd-
ragon 855 ve 855+ işlemcileriyle beraber 
2019 yılında üst segmentte belli başlı mo-
deller 5G desteğini kullanıcılara sundu. 

IFA 2019’da Qualcomm Başkanı Cristi-
ano Amon, 2020 yılında 5G desteğini Qu-
alcomm’un daha uygun fiyatlı cihazlarda 
kullanılan 6 ve 7 serisi işlemcilerinde de kul-
lanacaklarını belirtti. Bu da 2020 yılında 5G 
destekleyen cihaz sayısında ciddi bir artışın 
olacağını bizlere gösteriyor. Ülkemizde de 
2020 yılının sonlarına doğru 5G teknolojisine 
bazı şehirlerde geçiş yapabiliriz.
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5G oyun konsollarında bile 
karşımıza çıkabilir
Qualcomm Başkanı Amon, IFA 2019’da 

yaptığı etkinlikte 5G ile ilgili 2020 yılı ve 
sonrasındaki öngörülerini de paylaştı. 

Gecikmenin çok az olduğu ve hızın fiber 
seviyelerinde olduğu 5G, artık her yerde 
yüksek çözünürlüklü video izlemeyi, video 
konferans ve video görüşmelerine olanak 

sağlayacak. 
Bu kadar yüksek hız ve düşük gecikme 

diğer pek çok alanda da karşımızda olacak. 
Özellikle otonom araçlarda ve akıllı otomo-
billerde 5G yaygın bir şekilde kullanılacak. 
Ayrıca Qualcomm, 5G’yi diğer pek çok farklı 
kategorideki cihazlara da sunacak.

  Google Stadia  gibi internet üzerinden 
oyun oynama servisleri de 5G ile bera-

ber popüler olacak. Hatta önümüzdeki 
dönemde piyasaya çıkacak olan oyun 
konsollarında bile 5G desteği olabilir. 

Almanya’da belirli şehirlerde 5G su-
nulmaya başlandı. 5G demoları da IFA 
2019’da da bol bol yer aldı. 

Artık önümüzdeki dönemde 5G’ye geçiş 
yapan ülkeleri ve bu teknolojiyi destekleyen 
cihazların tanıtımlarını bol bol göreceğiz!

IFA 2019’da 5G şöleni | IFA 2019
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Her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük 
teknoloji şovu IFA, bu yıl kapılarını 
95’inci kez açtı. En yeni teknolojilerin 
sergilendiği fuar, önümüzdeki yılların 
teknolojik yeniliklerini de gözler önüne 
serdi. Dünyanın farklı yerlerinden 1.800’den 
fazla katılımcının hazır bulunduğu fuarda 
katlanabilir akıllı telefonlar ve 5G teknolojisi 
dikkat çeken önemli yenilikler arasında yer aldı. 
Tabii teknoloji fuarı denilince akla ilk gelenler 
arasında akıllı telefonlar yer alsa da diğer 
yenilikçi teknolojiler de görücüye çıktı. 

IFA 2019’DA 
NELER TANITILDI?
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sında yer aldı. Acer’in yeni Swift dizüstü 
bilgisayar modelleri ve 300Hz ekranlara 
sahip Predator serisi oyuncu modelleri IFA 
2019’da sahneye çıktı. Aynı zamanda 14 
bin dolarlık fiyat etiketine sahip oyuncu 
koltuğu Predator Thronos da Sony stan-
dının ilgi çeken üyelerinden biri oldu. 

ROG Phone 2 sahnede
Asus’un IFA’da yoğun bir programı 

vardı. Oyuncu ve profesyonel kullanıma 
hitap eden modellerini burada sergileyen 
Asus, ROG Zephyrus S oyun dizüstü bil-
gisayarlarını görücüye çıkardı. Tasarım 
olarak fazla ilgi çekici olmayan bu mo-
dellerin 300Hz yenileme hızıyla tam bir 
oyun canavarı olduğunu söyleyebiliriz. 32 

GB RAM’e sahip modellerde  bir Nvidia 
GeForce RTX 2080 ekran kartı ve 9. Nesil 
Intel Core i7-9750H işlemci kullanılıyor. 

Asus ayrıca, Pantone onaylı 1080p ek-
ranlara sahip, ROG Zephyrus M dizüstü 
bilgisayarlarını da burada duyurdu. Pro-
fesyonel kullanıma hitap eden ProArt 
StudioBook dizüstü bilgisayar serisi de 
IFA 2019’da sahneye çıktı. 

Asus bilgisayar modelleri yanında yeni 
ROG Phone 2 akıllı telefonunu ve VivoWat-
ch SP akıllı saatini de fuarda tanıttı. ROG 
Phone’nun ikinci nesli ROG Phone 2 oyun 
telefonu burada kendini gösterdi. Gücünü 
Snapdragon 855+ işlemciden alan telefon, 
6.59 inç bir ekranla geliyor. 12 GB RAM’e 
sahip olan telefon, 256 GB, 512 GB ve 1 

TB olmak üzere 
üç farklı depo-
lama seçeneği 
sunuyor.

Kirin 990’dan FreeBuds 3’e
Yeni teknolojilerini sergileyen marka-

lardan biri de Huawei oldu. Kirin 990 
işlemcisi ile ilgili detayları burada veren 

FreeBuds 3 kablosuz kulaklık mo-
deline baktığımızda ise bu modelin 
Apple AirPods 2 rakibi olmak için 
kolları sıvadığını söyleyebiliriz. Aktif 
gürültü engelleme özelliğine sahip olan 
kulaklık, 20 saate kadar çalışabiliyor.

Son olarak P30 Pro’nun yeni renk 
seçeneklerine baktığımızda karşımı-
za çift renkler çıkıyor. Parçalı renk 
tasarımı birçok kullanıcının hoşuna 
gidecek gibi duruyor. 

Notebook dünyasına 
yeni soluk

Intel, IFA 2019’da Project 
Athena kozunu oynadı. Dizüs-

tü bilgisayar pazarına iddialı giriş yapan 
modeller güçleri, devasa pil ömürleri ve 
hızlı başlatma süreleriyle dikkat çekiyor. 
Intel aynı zamanda Acer, Asus, Lenovo, 
MSI ve Razer gibi dizüstü bilgisayarlarda 
kullanılacak 10. nesil Core işlemcileri de 
burada sergiledi. 

Bilgisayarlarda 10. nesil Intel i5 ve i7 
işlemcilerinin bulunması zorunlu olacak. 
Bu sayede Athena projesi kapsamına dahil 
olan her bilgisayar modeli, yapay zeka des-
teğine kavuşacak. Ayrıca bilgisayarlarda 
minimum 8 GB RAM ve 256 GB M.2 SSD 
yer alması gerekiyor.

Asus ayrıca, Pantone onaylı 1080p ek-
ranlara sahip, ROG Zephyrus M dizüstü 
bilgisayarlarını da burada duyurdu. Pro-
fesyonel kullanıma hitap eden ProArt 
StudioBook dizüstü bilgisayar serisi de 

Asus bilgisayar modelleri yanında yeni 
ROG Phone 2 akıllı telefonunu ve VivoWat-
ch SP akıllı saatini de fuarda tanıttı. ROG 
Phone’nun ikinci nesli ROG Phone 2 oyun 
telefonu burada kendini gösterdi. Gücünü 
Snapdragon 855+ işlemciden alan telefon, 
6.59 inç bir ekranla geliyor. 12 GB RAM’e 
sahip olan telefon, 256 GB, 512 GB ve 1 

TB olmak üzere 
üç farklı depo-
lama seçeneği 

işlemcisi ile ilgili detayları burada veren 
Huawei aynı zamanda P30 Pro için çift renk 
seçeneklerini ve yeni kablosuz 
kulaklık modeli FreeBuds 
3’ü burada duyurdu. 

Mate X ve Mate 30 
Pro modellerinde kulla-
nılacak olan Kirin 990, 
entegre bir 5G modeme 
sahip. Bu da yonga setinde eks-
tradan bir 5G modeme ihtiyaç 
olmadığı anlamına geliyor. 

IFA 2019’da neler tanıtıldı? | IFA 2019
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Microsoft 
Kablosuz Mouse 

Kablosuz bağlantı 
özgürlüğü ve 6 aya 

kadar pil ömrü sunan 
Wireless Mobile Mouse 

1850, hareket halinde 
kullanım için tasarlandı. 
Bu modeli her iki elle de 

kullanmak mümkün.

6
Eylül - 11 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilen fuar kapılarını 
kapattı. Ancak, fuarda sergilenen 
teknolojilerin etkisi hala sürüyor. 

Peki, Acer’dan ZTE’ye kadar neredeyse 
tüm teknoloji devlerinin boy gösterdiği 
fuarda hangi yenilikler sergilendi? Hangi 
marka, hangi ürününü tanıttı?

Ekim ayı Mediatrend sayımızda IFA 
2019’da neler tanıtıldığına yakından ba-
kıyoruz. Şimdi hazırsanız, kısa IFA 2019 
turumuza başlayalım. 

Samsung’da 5G rüzgarı esti
IFA, Samsung için her zaman önemli et-

kinliklerden biri olmuştur. Note ailesini ilk 
kez IFA etkinliğinde tanıtan Samsung, bu yıl 
en yeni Note modelleri için IFA’yı seçmedi. 
Ağustos ayında tanıtılan Note 10 ve Note 10 
Plus daha öncesinde tüketicilerle buluştu. 
Samsung bu fuarda ise odağına 5G tekno-
lojili Galaxy A90 5G’yi ve katlanabilir tele-
fonu Galaxy Fold’u koydu. Galaxy Fold’un 
resmi satış tarihinin 6 Eylül olduğunu IFA 
2019’da duyuran Samsung aynı zamanda 
8K TV modelleri ve modüler buzdolabı gibi 
ev teknolojilerini de burada sergiledi. 

Xperia 5 ‘merhaba’ dedi
Sony, 20 dakikadan kısa süren bir basın 

toplantısıyla IFA 2019’a merhaba dedi. 
Sony’nin tanıttığı akıllı telefonu ise Xperia 
5 oldu. 6.1 inçlik Full HD+ ekranla gelen 
telefonda Snapdragon 855 işlemci kullanılı-
yor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama 
alanı ile gelen telefonda 12 Megapiksel 
çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumu 
bizi karşılıyor. Telefonun 3.140 mAh ba-
taryadan beslendiğini de belirtelim. Sony 
tabii ki yalnızca bu telefon ile fuarda boy 
göstermedi. Markanın standında Sony 
WI-1000XM2 kablosuz kulaklık ve yeni 
nesil Walkman modelleri de sergilendi. 

14 bin dolarlık oyuncu koltuğu
Bilgisayar üreticisi Acer da IFA 2019’da 

yeni ürünlerini sergileyen markalar ara-
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Klasik Türk mutfağında düdüklü tencereleri 
sadece kurufasülye, nohut, kuru bakla gibi inatçı 

ve sert baklagilleri pişirmek için kullanmaya 
alışığız. Oysa düdüklü tencere sayesinde pek 
çok yemeği buhar basıncıyla daha hızlı, daha 

sağlıklı ve daha lezzetli şekilde hazırlayabiliriz. 
İşte, aklınızda ipucu kıvılcımları çaktıracak 

farklı düdüklü tencere lezzetleri… Eğer düdüklü 
tencere kullanmayı bilmiyorsanız, daha önce 

hiç kullanmadıysanız kullanma talimatlarını 
kesinlikle okumanız gerektiğini de hatırlatalım. 

DÜDÜKLÜ TENCEREYLE 
HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRIN 
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Düdüklü tencerede rosto  
Malzemeler
1 kg Rosto eti
1 Havuç
1 soğan
1 tutam maydanoz
Tuz, karabiber, biberiye, un, 
Zeytinyağı ve tereyağı

Rosto çok sert bir ettir ve hacmi de büyük 
olduğu için normal bir tencerede pişmesi 2 
saatten fazla zaman alabilir. Oysa rostoyu 
düdüklü tencerede pişirirseniz bu süre 45 
dakikaya kadar iner ve üstelik içine koydu-
ğunuz baharatların, sebzelerin lezzeti de bu-

har basıncı sayesinde etin derinlerine kadar 
işler. Düdüklü tencerede rosto hazırlamak 
için havuç, soğan ve maydanozları doğrayıp 
tencerenin içine atın, baharatlarınızı ve 
bir kaşık tereyağı ile iki kaşık zeytinyağını 
ekleyin. Ardından rostoyu tercihen bütün 
bir parça halinde suyun içindeki sebzelerin 
üzerine yerleştirin. Tenceredeki su, etin üst 
kısmını ancak kapatmalı. 

Tencerenin kapağını kapatın, ocağın 
altını orta ateşte açıp su kaynayana kadar 
bekleyin. Düdük sesini duyduktan sonra 
45 kadar kaynatın ve ateşin altını kapatın. 
Tenceredeki buhar bitince düdüklüyü dik-
katli şekilde açın.  Eti tencereden çıkarıp bir 

fırın tepsisine koyun. Üzerine suyundan bir 
kepçe dökmeyi unutmayın. Ardından da 
fırına verip 150 derece 30-45 dakika pişirin. 
Bu sırada, düdüklüdeki suyla sos yapacağız. 

Bir tavada iki kaşık tereyağ eritin, ateşin 
altını kısıp yağın ısısını azalttıktan sonra 
içine iki kepçe et suyu ve bir kaşık un koyup 
tekrar ateşin altını açın. Sosu karıştırın. 
Hafif kıvam almaya başlayınca üzerine 
iki çorba kaşığı süt veya bir çorba kaşığı 
krema dökün, bir iki dakika daha karıştırıp 
homojenize bir krema elde edince ateşten 
alın. Fırından çıkaracağınız etin üzerinde 
bu sosu kullanarak servis yapabilirsiniz. 
Afiyet olsun.
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Zeytinyağlı enginar   
Malzemeler
4 Enginar,
1 kavanoz garnitür, 
1 limon
Zeytinyağı, tuz, baharat

Enginar seviyorsanız, onun çok zor 
pişen, çok sert bir sebze olduğunu da 
biliyorsunuzdur. Ocakta bir saat pişen 

enginarların mevsimine göre bazen kı-
vamını bulmaması bile mümkün. Ama 
neyse ki düdüklü tencere teknolojisi 
insanoğlu medeniyetini bu ızdıraptan 
on yıllar önce kurtardı. Tek yapmanız 
gereken suyu, bir çay bardağı yağı, yarım 
limonu, tuzu ve baharatları ile 4 enginarı 
düdüklü tencerenin içine koyup düdük 
çaldıktan sonra 8-9 dakika kadar pi-
şirmek. Bu sırada garnitürleri de başka 

bir tavada bir bardak suyla ve iki kaşık 
zeytinyağı haşlayın. Enginarları düdük-
lüden aldıktan sonra sıcak garnitürleri 
ve limon dilimlerini enginar çanakları-
nın üzerine yerleştirin. Dilerseniz sıcak, 
dilerseniz soğuk servis edin. Normal 
şartlarda hazırlaması bir saatten fazla 
sürede zeytinyağlı enginarlarınız, 10 
dakikada servise hazır oldu. 

Afiyet olsun.
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Kaşarlı patates püresi    
Malzemeler
1 kilo patates
100 gr kaşar peyniri
Süt, tereyağı, baharatlar

Normal tencerede pişmesi yarım sa-
atten fazla süren patatesleri soyun ve 
düdüklü tencerede bol suyun içinde 10 

dakika haşlayın. Ardından suyu süzün 
ve pataesleri iyice ezin, sıcak iken içine 
tereyağı ve rende kaşar peyniri döküp, 
tuz ve baharatlarla iyice karıştırın. Di-
lerseniz, üzerine maydanoz ve taze soğan 
hatta sarımsak dilimleyin, dilerseniz ceviz 
rendeleyin. Hiç alışık olmadığınız çok 
çılgın bir şey yapmak isterseniz, tabağı-
nızdaki pürenin üzerine bir kaşık tahin 

de dökebilirsiniz ama muhafazakar kla-
sik ağız tadına sahip olanların bu lezzete 
hazır olmadığını ve beklemediğiniz sert 
tepkiler verebileceklerini de hatırlatalım. 
Olsun, siz yine de, gizli gizli de olsa, yeni 
lezzetler keşfetmek için sınırları zorla-
maktan vazgeçmeyin. Devrimler, onay 
alınarak yapılmaz. 

Afiyet olsun.

Samsung 
Bulaşık Makinesi 
Düdüklü tencerede yaptığınız 
enfes lezzetlerden sonra sıra 
bulaşığa geliyor. Burada 
Samsung’un 60 dakikada 
hızlı yıkama yapabilen 
bulaşık makinesi sizin en 
büyük yardımcınız olacak!
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IFA 2019 birbirinden yeni ve ilgi çekici birçok 

teknolojiye sahne oldu. Teknoloji devlerinin adeta 

birbiriyle yarıştığı fuarda, tüketicilerin günlük 

yaşantısını kolaylaştıracak birçok yeni teknoloji 

sergilendi. Bu teknolojilerin hemen hemen hepsi 

hayatın içinden detaylar olarak karşımıza çıktı. 

MUTFAKTA IFA VAR
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Arzum Technomix 
El Blender seti 

Mutfak teknolojisi her 
geçen gün bir adım ileriye 

gitse de bazı vazgeçilmezler 
yerini korumaya devam 

ediyor. Arzum’un el blender 
seti de bunlardan biri. 3 in 1 
fonksiyonlu set her konuda 

kullanıcına yardımcı oluyor.
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G
ünümüzün önemli bir kısmını 
geçirdiğimiz evlerimiz gün geç-
tikçe daha teknolojik mekanlara 
evriliyor. Oturma odasından 

mutfağa, yatak odasından banyoya kadar 
evin hemen her yerini belirli teknolojiler 
ele geçiriyor. Tabii bu ‘ele geçirme’ duru-
munun pozitif yönde olduğunu belirtelim. 
Evimize yerleşmeye başlayan yeni nesil 
teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor ve 
normalde daha uzun sürede yaptığımız 
işlerin kısa sürede hallolmasını sağlıyor. 

Teknolojinin boy gösterdiği en önemli ev 
mekanlarından biri de mutfak. IFA 2019, 
bu yıl da en yeni mutfak teknolojilerine 
sahne oldu ve ilerleyen zamanda hangi 
teknolojilerin mutfağımıza gireceğini 
gözler önüne serdi. 

Bakalım, bu yıl hangi teknoloji devleri, 
hangi mutfak ürünlerini görücüye çıkardı?

Alman ev aletleri üreticisi BSH, Sie-
mens ve Bosch ürünlerini IFA 2019’da 
sergiledi. Bosch Cookit standın en dikkat 
çeken ürünleri arasında yer aldı. Pişirme 
fonksiyonlu ilk hepsi bir arada mutfak 
aleti Cookit, rehberli pişirme ve manuel 
pişirmeden sayısız otomatik programa 
kadar çok çeşitli pişirme opsiyonları su-
nuyor. Ayrıca Home Connect teknolojisi 
de burada sergilendi. 

Uygulama, farklı markalardan ağ bağ-
lantılı ev aletlerinin elverişli bir şekilde 
çalıştırılabilmesini sağlıyor. Ek olarak, 
evdeki günlük hayatınızı daha konforlu 
kılacak yenilikçi fonksiyonlar da sunuyor. 
Glutensiz, protein açısından zengin ve 
sadece sebzeli bir yemek mi istiyorsunuz? 
“Yemekte ne var?” fonksiyonuyla kullanıcı 
hangi tarif leri sevdiğine ve hangilerini 
sevmediğine karar verebiliyor.

Siemens tarafında ise sesli komut algı-
layan fırın tüm dikkatleri üzerine çekti.

Philips de fuarda evde yemek pişirmeyi 
kolaylaştıran Smart Sensing teknoloji-
li Philips Airfryer XXL modeliyle boy 
gösterdi. En popüler Airfryer yemekleri 
için beş ‘akıllı şef ’ programı bulunuyor. 
Bir düğmeye bastığınızda Philips Smart 
Sensing teknolojisi devreye giriyor. Böylece 
otomatik olarak Airfryer’ın süre ve sıcak-
lık ayarlarını düzenleyerek yiyeceklerin 
lezzetlerini mühürlüyor ve mükemmel 
tatlar sunuyor. 

Akıllı telefondan elektrikli ev aletlerine 
kadar standında birçok ürününü sergile-
yen Samsung kuşkusuz IFA 2019’un en 
merak edilen markaları arasında yer aldı. 
Mutfak tarafına baktığımızda Samsung’un 
BESPOKE buzdolapları karşımıza çıkıyor. 
Modüler ünitelerden oluşan buzdolapları 
mutfaklara kolayca uyum sağlıyor. Çok 
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işlevli Dual Cook Steam buharlı fırınını 
da burada sergileyen Samsung, mutfakla-
rından daha fazlasını isteyen kullanıcılara 
hitap ediyor. Pek çok pişirme özelliğine 
sahip olan fırın, bir bölmeden konveksiyon 
diğer bölmede ise buharlı pişirme yapa-
biliyor. Bu da doğrudan zaman tasarrufu 
anlamına geliyor. 

Akıllı gıda platformu geliştiricisi Whisk 
ile işbirliği yapan Samsung, Family Hub 
buzdolaplarına akıllı alışveriş listelerini 
entegre ediyor. Bu entegrasyon da önemli 
bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. 

Beko, Arçelik ve Grundig markaları da 
IFA 2019 rüzgarına kapıldı. Beko Harvest-
Fresh buzdolabı teknolojisi de bu kapsa-
mında tanıtıldı. Yeni teknoloji gün ışığı 
döngünüsü taklit ediyor. Böylece meyve 
ve sebzelerin hasat edildikleri günkü gibi 
taze kalabilmelerini sağlıyor. Bu sayede 
yiyeceklerin içindeki vitaminler de uzun 
süre korunabiliyor. Aynı zamanda EverF-
resh+ teknolojisi de burada sergilendi. 

Bu teknoloji buzdolabının sebze bölme-
sindeki sıcaklık değişimini minimuma 
indiriyor ve hava kanalları sayesinde en 
doğru nem seviyesinin ayarlanmasını 
sağlayarak, meyve ve sebzelerin tazeliğini 
3 kata kadar daha uzun süre, yaklaşık 30 
güne kadar korumanızı sağlıyor

Ayrıca Combi Steam de tanıtılan tek-
nolojiler arasında yer aldı. Bu teknoloji de 
klasik fırın ile buhar kombinasyonunu bir 
araya getiriyor. 
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Uzun zamandır merakla beklenen yeni iPhone modelleri nihayet 
tanıtıldı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olmak üzere 

3 farklı modelle karşımıza çıkan Apple, bu modellerinde kamera 
konusunda oldukça iddialı. Özellikle Apple’ın üçlü arka kamera 
kurulumunu ilk kez kullandığı iPhone 11 Pro modelleri kamera 

konusunda yüksek performans vadediyor. 

iPHONE 11 
MODELLERİNİN 

KAMERA YETENEKLERİ
3 farklı modelle karşımıza çıkan Apple, bu modellerinde kamera 3 farklı modelle karşımıza çıkan Apple, bu modellerinde kamera 
konusunda oldukça iddialı. Özellikle Apple’ın üçlü arka kamera konusunda oldukça iddialı. Özellikle Apple’ın üçlü arka kamera 
kurulumunu ilk kez kullandığı iPhone 11 Pro modelleri kamera kurulumunu ilk kez kullandığı iPhone 11 Pro modelleri kamera 

konusunda yüksek performans vadediyor. konusunda yüksek performans vadediyor. 
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i
Phone 11’in kamerasına baktığımızda 
ikili arka kamera kurulumunu görüyo-
ruz. Ancak iPhone 11 Pro modellerin-
den tek farkı telefoto kameraya sahip 

olmaması oluyor. Bunun dışında diğer 
kameraların performasında herhangi bir 
değişiklik yok. 

Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 
yeni iPhone’ların kameraları bizlere neler 
sunuyor? Hep birlikte yakından bakalım.  

iPhone 11 Kamera özellikleri 
Yeni iPhone’lar arasında en uygun fi-

yatlı model olan iPhone 11, arkasında 
çift kamera kurulumuna yer veriyor. Bu 
kameralardan biri geniş açı çekimler 
yapabilirken diğeri ise ultra geniş açı 
çekimler yapabiliyor. Geniş açı kamera, 
12 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram 
açıklığına sahip. Ultra geniş açı kamerada 

ise bu değerler, 12 MP ve f/2.4 şeklinde.  
En önemli konulardan biri arka kame-

raların odak uzaklığı oluyor. Geniş açı 
kamera 26mm odak uzaklığına sahip. 
Ultra geniş açı kameranın odak uzaklığına 
baktığımızda ise 13mm olduğunu görüyo-
ruz. Bu ana kameraya göre 0.5x oranında 
daha geniş çekimler yapabileceğimiz an-
lamına geliyor. Böylece kadrajınıza daha 
fazla şey katabilirsiniz. 

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 
Pro Max kamera özellikleri
iPhone 11 Pro Max modelinin, iPho-

ne 11 Pro modeline göre tek farkı ekran 
boyutu oluyor. Dolayısıyla iki telefonun 
donanım ve kamerası arasında herhangi 
bir fark bulunmuyor. İki model de kame-
ra konusunda aynı performansı ve aynı 
işlevleri sunuyor. 

Üçlü arka kamera kurulumuyla gelen 
iPhone 11 Pro modelleri, bu sayede ultra 
geniş açı çekimler yapabilirken 2 kat optik 
yakınlaştırma ile de çekimler yapabiliyor. 
Geniş açı kamerası 12 MP çözünürlüğünde 
ve f/1.8 diyafram açıklığını sunan telefonun 
ultra geniş açı kamerasının çözünürlüğü 
ve diyafram açıklığı ise 12 MP ve f/2.4 şek-
linde. iPhone 11 modelinde görmediğimiz, 
yalnızca Pro modellerinde karşımıza çıkan 
telefoto kamera ise 12 MP çözünürlüğünde 
ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. 

Odak uzaklığı konusuna baktığımızda 
ise geniş açı ve ultra geniş açı kameraların-
daki değerin iPhone 11 ile aynı olduğunu 
görüyoruz. Telefoto kameranın odak uzak-
lığı ise 52mm şeklinde. Telefon bu sayede 
0.5x oranında ultra geniş açı çekimler 
yapabilirken 2 kat optik yakınlaştırma 
ile de çekimler yapabiliyor. 
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Ön kameralar aynı
Yeni iPhone’ların ön tarafına baktı-

ğımızda da aynı kamera kurulumlarını 
görüyoruz. Tüm modeller, ön tarafta 13 
MP çözünürlüğünde ve f/2.2 ana kame-
raya ev sahipliği ediyor. Bunun yanı sıra 
ön tarafta 3D ToF kamera görüyoruz. 
Face ID için de kullanılan ToF kamera, 
ön kamerayla başarılı portre fotoğrafları 
çekmenize olanak sunuyor. 

Tek fark: Telefoto kamera
iPhone 11 modelinin arka kamera ta-

rafında iPhone 11 Pro modeline göre tek 
kamera eksiği var. 

Apple’ın uzun zamandır çoğu akıllı 
telefon modelinde gördüğümüz telefoto 
kamera, iPhone 11 modelinde yer almıyor. 
Yalnızca iPhone 11 Pro modellerinde yer 
verildiği görülüyor. 

Düşük ışıkta başarılı çekimler: 
Gece Modu
Yeni iPhone’larda uzun zamandır bekle-

nen gece modunu iPhone 11 modelleriyle 
birlikte görüyoruz. Çoğu akıllı telefon üre-
ticisinin telefonlarında gece moduna yer 
vermesinin ardından bu modu artık yeni 
iPhone modellerinde de kullanabileceğiz.  

Gece modu sayesinde düşük ışıkta daha 
başarılı çekimler yapabilirsiniz. Yapılan 
testlerde de gece modu ile yapılan çekim-
ler çok daha başarılı sonuçlar veriyor. 
Bu mod ile birlikte düşük ışıkta fotoğraf 
çekememekten kurtulacaksınız. 

Video Performansı
Tüm iPhone 11 modellerinde 4K çözü-

nürlüğünde saniyede 60 kareye kadar video 
çekim desteğine yer veriliyor. Full HD 
çözünürlüğünde ise saniyede 120 kareye 

kadar çıkılabiliyor. Saniyede 120 kare ile 
birlikte ağır çekimler yapabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra iPhone 11 modelinin 
yalnızca geniş açı kamerasında OIS (Optik 
görüntü sabitleyici) bulunuyorken iPhone 
11 Pro modelinin geniş açı kamerasında ve 
telefoto kamerasında OIS bulunuyor. Her 
iki telefonun ultra geniş açı kamerasında 
da OIS yer almıyor. OIS sayesinde eliniz 
titrese bile daha sabit video çekimleri 
yapabilirsiniz.

GECE MODU KAPALI

GECE MODU KAPALI

GECE MODU AÇIK

GECE MODU AÇIK
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Son dönemde akıllı telefonlarda görmeye başladığımız ToF 
kamerası teknolojisinin ne işe yaradığını bu yazıda anlatıyoruz.

AKILLI TELEFONLARDAKİ 
TOF KAMERA NE İŞE YARAR?
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A
kıllı telefonlar her geçen gün ka-
biliyetlerini artırırken, bazı yeni 
özellikler de kazanıyor. Bunlardan 
biri son yıllarda yaygınlaşan ToF 

kameraları. İngilizce’de Time of Flight 
cümlesinin kısaltması olan ToF kameraları 
son dönemde özellikle orta/üst düzey cep 
telefonlarında karşımıza çıkmaya başladı.

ToF kamerası nedir? 
Ne işe yarar?
Aslında bu kameralar çok yeni değiller. 

Uzun yıllardır özellikle endüstriyel robotik 
alanında kullanılan ToF kameralarının ismi 
3 boyutlu veri dopolamak için kullanılan 
bir teknikten geliyor. Time of Flight adı ve-
rilen bu teknikte genelde IR yani kızılötesi 
ışık yayan bir kaynaktan gönderilen ışının, 

ortamda bulunan nesnelere çarpıp yansıma-
larının toplanmasıyla nesnelerin mesafesi 
ölçülür. Özellikle endüstriyel robotlar bu 
ToF tekniği ile üç boyutlu hareket etme ka-
biliyetine kavuşur. İşte bu teknolojiye sahip 
kameralara da ToF kamerası adı veriliyor. 

ToF kameraları ayrıca otonom sürüş 
için geliştirilen LIDAR radarlarında da 
yardımcı unsur olarak kullanılıyor.

Son kullanıcının gördüğü 
ilk ToF kamerası: Kinect
Her ne kadar artık çok kullanılmasa 

da bir dönem Microsoft’un Xbox oyun 
konsolu için geliştirdiği Kinect isimli 
cihazı son kullanıcıya ulaşan ilk ToF 
teknolojili ürünlerden biriydi. Bu cihaz 
karşısına geçen kişinin hareketlerini oyuna 
yansıtarak ellerimiz, kollarımız ve hatta 
vücudumuzla oyun oynamayı sağlıyordu.

ToF kamerası nasıl görünüyor?
ToF kameraları mutlaka bir ışık kay-

nağı ile beraber kullanılacağı için bu tarz 
kameraların bulunduğu telefonlarda ka-
meranın hemen yanında bir de kızılötesi 
lamba bulunur. İnsan gözünün göreme-
diği bir ışık yayan bu lamba kameranın 
etrafı algılamasını sağlar. Bu bakımdan 
tüm ToF kameralı telefonlarda normal 
kameralara yardımı olarak LED lambanın 
yanında ikinci bir lamba daha yer alır, 
almak zorundadır.

Akıllı telefonlarda ToF kamera 
ne işe yarıyor?
Sanılanın aksine cep telefonlarındaki 

ToF kamerası fotoğrafta alan derinliğini 
daha iyi sağlamak için kullanılmaz. Bazı 
üreticiler bu kameralardan alan derinliği 
için faydalanıyor olsa da asıl işleri bu 
değildir. Bu tarz kameralar AR yani 
Artırılmış Gerçeklik uygulamaları 
ve 3D tarama işlemleri için kulla-
nılmak üzere tasarlandılar. Özel-
likle Android 10 ile beraber 
(bu işletim sisteminde ToF 

kameraları için farklı uygulama destekleri 
olacak) bu tarz çalışmaların sayılarının 
daha da artacağını söyleyebilirim. Şimdi-
lik çok az sayıda üretici ToF kameralarını 
bu şekilde kullanıyor. Mesela Samsung, 
Galaxy Note 10 Plus modelinde bulunan 
ToF kamerası için 3D Scanner isimli bir 
uygulamayı kullanıma sundu. 

Hangi akıllı telefonlarda 
ToF kamerası var?
Günümüzde bazı cep telefonla-

rında ToF kamerası bulunuyor. 
Bunlar arasında LG G8 ThinQ, 
Honor View 20, Huawei P30 
Pro, Oppo RX17 Pro, Nokia 
9 PureView ve Samsung Ga-
laxy Note 10 Plus modelle-
rinde bu kamera yer alıyor.

Cep telefonlarını 3D 
tarayıcı haline getirecek 
olan bu teknolojinin 
potansiyelinin yüksek 
olduğunu belirteyim. 
Ama bu potansiyel 
biraz üreticilerin 
biraz da yazılım 
geliştiricilerinin 
atacağı adımla-
ra bağlı.
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Sağlık bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenmek şart. Peki 
ama yeterli mi? Elbette değil. Bu dengeli ve düzenli beslenme 
her zaman için spor ile desteklenmeli. Spor alışkanlığı edinmek 
önemli bir disiplin işi ve pek de kolay olduğu söylenemez. 
Ancak, gelecek yıllara daha sağlıklı adımlar atabilmek için ne 
kadar genç yaşta alışkanlığı edinirsek, o kadar faydalı. Bunun 
için günümüzde spor salonuna gitmek yaygın bir alışkanlık 
haline geldi. Ancak tabii ki spor yapmak için spor salonlarına 
gitmek ve aylık belli bir miktar ödeme yapmak şart değil. 

Fakir Saç Kurutma Makinesi 
Evde yaptığınız sporun ardından 
hızlı bir duş aldınız ve dışarı 
çıkacaksınız. Sizi dışarı hazırlayan en 
önemli ürünü unutmayın. Bu makine 
ile saçlarınız kısa sürede şekil alacak.

Fakir Saç Kurutma Makinesi 
Evde yaptığınız sporun ardından 
hızlı bir duş aldınız ve dışarı 
çıkacaksınız. Sizi dışarı hazırlayan en 
önemli ürünü unutmayın. Bu makine 
ile saçlarınız kısa sürede şekil alacak.

EVDE DE 
SPOR YAPILIR
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S
por salonları özellikle tüm aletle-
rin bir arada bulunması nedeniyle 
çok fazla tercih ediliyor. Üstelik 
havuz ve sauna gibi imkanlar da 

salonları bir adım öne geçiriyor. 
Spor salonları sahip oldukları imkan-

larla ön plana çıkarken, benzer çalışmaları 
evde yapmak mümkün mü? Aslında bu 
sorunun yanıtı hem evet hem de hayır. 
Eğer aletli çalışarak vücut geliştirmek 
isteyenlerdenseniz, bir süre sonra spor 
salonlarının imkanlarından yararlanmaya 
başlamak zorundasınız. Ancak, kardiyo 
çalışmaları için spor salonuna olan ihti-
yacınız yok denecek kadar az. 

Konsollar yardımcı oluyor
Günümüzde neredeyse her evde bir 

konsol var. PlayStation ve Xbox bu konuda 
başı çekiyor. Her iki konsolun da kendi-

ne özel -ekstra satılan bir kamerası var. 
Bu kameralar sayesinde oyunu kendini 
bedeninizle oynamanız mümkün. İşte 
evde spor tam da bu aşamada mümkün 
hale geliyor. 

Oyun konsolları bu kameraların deste-
ğiyle sizin için mini bir spor salonu hali-
ne dönüşebiliyor. Size kardiyo çalışması 
yaptıracak oyunlarla hem keyif li vakit 
geçirebilir hem de sağlıklı yaşama ilk 
adımı atabilirsiniz. 

Koşu bandı ile sağlığa koşun
Evinizde yeterli alanın olduğunu dü-

şünürsek, satın alacağınız bir koşu bandı 
ya da bir kondisyon bisikleti de sağlıklı 
yaşama sizi bir adım daha yaklaştırabilir. 
Eğer, gün içinde çok fazla yürüme fırsatı 
bulamıyorsanız, koşu bandına ayıracağı-
nız 30 dakika sizin için oldukça önemli.

Unutmayın! Uzmanlar günlük ideal 
yürüme süresinin 30 dakika ile 60 dakika 
arasında olduğunu söylüyor. 

Tabii koşu bandı yerine daha az yer 
kaplayan kondisyon bisikletini de tercih 
edebilirsiniz. 

Satın alabilecekleriniz tabii ki bunlarla 
sınırlı değil. Tercihinize göre satın alaca-
ğınız; atlama ipi, farklı ağırlıklara sahip 
dambıllar, ağırlık sehpaları da evde ya-
pacağınız sporunuza faydalı ekipmanlar 
arasında yer alıyor. 

Tüm bunlar evinizde oluşturacağınız 
minik bir spor alanı için ilk aşamada 
fazlasıyla yeterli olacak. 

Sağlık bir yaşam için hayatınıza sporu 
sokarak işe başlamayı düşünüyorsanız, 
acele edin. Tüm bunları spor salonları-
na binlerce lira vermeden yapmanız da 
mümkün. 
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EVDE SAĞLIKLI 
IŞIKLANDIRMANIN 
İPUÇLARI
Özenli ve dikkatli bir ışıklandırma, evinizdeki 
tüm atmosferi baştan sona değiştirebilir. Öyle ki, 
başarılı bir aydınlatma planı ile eşyalarınızın ve 
duvarlarınızın dokusunu bile çok daha etkileyici bir 
görünüme kavuşturabilirsiniz. 
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I
şıklandırma evinizin ruhunu doğ-
rudan etkileyen en önemli tasarım 
bileşenlerinden biridir. Aydınlatmayı 
sadece bir ampül ve lambadan ibaret 

önemsiz bir detay olarak görüyorsanız, 
hayatınızda büyük bir zihinsel dönüşüm 
yaşama zamanı gelmiş demektir çünkü 
yanlış aydınlatma göz ve ruh sağlığınızı 
bozabileceği gibi doğru aydınlatma ile vü-
cudunuzu stresten arındırıp, daha mutlu 
ve sağlıklı bir yaşama da kapı açabilirsiniz. 

Peki doğru aydınlatma için 
ipuçları nedir?
Öncelikle odalarınızdaki aydınlatmayı 

planlarken, yaşam alışkanlıklarınızı dik-
kate alarak hareket etmelisiniz. Örneğin, 
oturduğunuz koltukta kitap veya gazete/
dergi okumayı seviyorsanız ve ışığı ba-
şınızın gölgesi kitabın üstüne düşecek 
şekilde konumlandırdıysanız, yakında 
gözlerinizin bozulması büyük ihtimaldir.

Veya salonunuzdaki hareketlerin perde-
lerin üstüne gölge oyunu gibi yansımasını 
ve dışarıdan evinizin içindeki hareketlerin 
Hacivat Karagöz oyunu gibi seyredilmesini 
sevmiyorsanız, aydınlatma ekipmanları-
nızı bu gölgelerin ve perdelerin konumunu 
düşünerek yerleştirmelisiniz.

Dolayısıyla, aydınlatmayı planlarken ve 
aydınlatma ekipmanları satın alırken şu 
detaylar mutlaka aklınızda olmalı.

- Eğer yeni moda olan çıplak ampuller-
den kullanmaya niyetliyseniz, gözünüzü 
almayacak kadar küçük watt’lara sahip, 
parlaklığı doğrudan gözünüzü rahatsız 
etmeyecek ampüller seçmelisiniz. Eğer çok 
parlak ampüller kullanmak niyetindeyse-
niz, ampül ışığının doğrudan gözünüze 
gelmesini engelleyecek bir engel/lamba/
abajur kullanmanız faydalı olur.

- Soft aydınlatma yöntemi ile bir salonu, 
bir odayı çok parlak ampüller yerine, düşük 
güçlü daha çok ampüllerle aydınlatmanız 
mümkün. Bu sayede hem odadaki ışık çok 
daha yumuşak olacak hem de daha düşük 
elektrik faturaları ile karşılaşacaksınız.

- Eğer içinde çalışmak, ince detaylı 
işlerle uğraşmak zorunda olduğunuz bir 
oda varsa, bu odaya ayrıca güçlü ışıklan-
dırma alternatifi de kurarak, çalışırken 
gözlerinizin yorulmasını engellemelisiniz.

- Bir odada karanlık köşelerin kalması 
akşamları sizi psikolojik olarak yorabilir, 
uykunuzu erken getirebilir. Böyle durumlar 
için, odanın karanlık köşelerine yerleştire-
cek küçük abajurlar veya yerden tavana ba-
kan ışıklandırma birimleri kullanabilirsiniz.

- Televizyon seyrettiğiniz odada, sinema 
etkisi yaratmak için, televizyonun arka-
sından kenarlara taşacak şekilde yumuşak 
ışık veren, çok düşük watt değerine sahip 
bir ampül, salondaki sinema ambiyansını 
yakalamanıza büyük katkı sağlayabilir.

- Yatak odanızda, giyinirken aynaya 
baktığınız açıyı dikkate alarak, ışığın ayna 
ile sizin aranızda kalmasını sağlarsanız, 
aynadaki görüntünüzü incelerken kıyafetle-
rinizin gölgede kalmasını ve zor seçilmesini 
engellemiş olursunuz. Bunu da gözünüzü 
almayacak şekilde, aynadan biraz ileriye bir 
abajur yerleştirerek veya tavandan bir lamba 
sarkıtarak yapabilirsiniz. Ya da mümkünse 
aynanızın üzerine yumuşak ışık veren bir 
lamba yerleştirmek çok daha etkili olur. 

- Mutfağınızda güçlü aydınlatmadan 
fazla feragat etmemenizi tavsiye ederiz zira 
yemek yapmak göz yoran bir işlemdir ve 
güçlü bir ışıklandırma yemek malzemeleri 
ile uğraşırken işinizi kolaylaştırır. 

- Cep telefonları ile kontrol edebildiği-
niz akıllı ampüller de evde olmadığınız 
uzun tatillere veya yemeğe çıktığınız 
akşamlarda, sanki evdeymişsiniz gibi 
farklı saatlerde, düzensiz şekilde yanıp 
sönerek hırsızları evden uzak tutmak için 
etkili olabilir.
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Philips Toz Torbasız 
Süpürge  
Yeni Philips Marathon 
Ultimate torbasız 
elektrikli süpürge, 
PowerCyclone 8, 
havayla tozu 
olağanüstü bir 
performansla ayırır. 
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“Bir evin olmaz olmazı nedir?” diye sorsalar birçok kişi televizyon cevabını 
verecektir. Bunun yanı sıra son zamanlarda televizyon modellerindeki 
çeşitliliğin epey bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı birçok 
insan, televizyon alacağı zaman kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Özellikle 
uygun fi yatlı akıllı televizyon arayanlar, seçim yapmakta zorlanabilirler. Biz 
de bu yazımızda sizler için uygun fi yatlı akıllı televizyonları listeliyoruz.

UYGUN FİYATLI 
AKILLI TELEVİZYONLAR
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Grundig 32 VLE 6830
Listemizin en uygun fiyatlı akıllı televizyon modellerinden 

biri olan GRUNDIG 32 VLE 6830, 32 inç boyutunda ve Full 
HD çözünürlüğünde LED ekranla bizleri karşılıyor. Televizyon 
modelleri arasında ortalamanın altında bir ekran boyutuna 
sahip olan televizyon bünyesinde akıllı televizyon özellikle-
rine yer veriyor. Bu sayede YouTube ve Netflix gibi servisleri 
televizyonunuzda kullanabilirsiniz. Televizyonda dahili uydu 
alıcısı da mevcut.

Vestel 40FD7300
Listemizin ikinci sırasında ise 40 inç boyutunda ekrana sahip 

bir akıllı televizyon modeli ile karşınızdayız. En uygun fiyatlı 
40 inçlik akıllı televizyon modellerinden biri olan VESTEL 
40FD7300, Full HD çözünürlüğünde LED ekranı ile bizleri 
karşılıyor. Dahili uydu alıcısına ev sahipliği eden televizyonda 
akıllı televizyon özellikleri sayesinde birçok servisten faydala-
nabilirsiniz.
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LG 32LM6300PLA
32 inç boyutunda ve Full HD çözünür-

lüğünde LED ekranla gelen televizyon, 
renkler konusunda da oldukça iddialı bir 
model olarak karşımıza çıkıyor. LG tara-
fından geliştirilen webOS işletim sistemi 
ile gelen LG 32LM6300PLA, bu işletim 
sistemiyle akıllı televizyon özelliklerine 
ev sahipliği ediyor. Televizyonda dahili 
uydu alıcısı da mevcut. 

Philips 43PFS5803
32 inç ve 43 inç olmak üzere iki farklı 

ekran boyutu seçeneğine sahip olan te-
levizyon, bu sayede çoğu kişinin ihtiyaç-
larına karşılık vermeyi başarıyor. Her iki 
modeli de Full HD çözünürlüğünde LED 
ekran ile geliyor. 

Televizyonun her iki modelinde de dahili 
uydu alıcısına ve akıllı televizyon özellik-
lerine yer veriliyor. 

Vestel 43UD8200
Listemizin ilk 4K televizyonu olan Vestel 

43UD8200, 43 inç boyutunda, 4K çözü-
nürlüğünde LED ekran ile birlikte geliyor. 
En uygun fiyatlı 4K televizyonlardan biri 
olan bu model sayesinde görüntü konu-
sunda oldukça başarılı bir deneyim elde 
edebilirsiniz. Televizyon bünyesinde akıllı 
televizyon özelliklerine yer veriyor. Dahili 
uydu alıcısı da mevcut.
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Samsung 40N5300
40 inç ve 49 inç olmak üzere iki 

farklı ekran boyutu seçeneğiyle gelen 
televizyonun ekran çözünürlüğü Full 
HD şeklinde. 49 inç büyüklüğüyle de-
vasa ekran boyutu sunan televizyon, 
Samsung tarafından geliştirilen Tizen 
işletim sistemi ile çalışıyor. Akıllı tele-
vizyon uygulamalarına destek veren te-
levizyon, dahili uydu alıcısına da sahip.

Philips 43PUS6503
43 inç boyutunda ve Full HD çö-

zünürlüğünde LED ekranla gelen 
televizyon, ortalamanın üstünde bir 
ekran boyutu sunuyor. Philips tara-
fından geliştirilen işletim sistemi ile 
gelen PHILIPS 43PUS6503, bu işletim 
sistemiyle akıllı televizyon özellikle-
rine ev sahipliği ediyor. Televizyonda 
dahili uydu alıcısı da mevcut.

Philips 50PUS7303
Listemizin en pahalı akıllı televizyon modeli olan 

Philips 50PUS7303, 50 inç boyutunda ekranıyla bizleri 
karşılıyor. 4K çözünürlük sunan LED ekran, renkler 
konusunda da oldukça başarılı. Akıllı televizyon 
özelliklerine ve dahili uydu alıcısına yer verilen tele-
vizyon, aynı zamanda Ambilight aydınlatmaya sahip. 
Bu aydınlatma sayesinde ekranınızdaki görüntünün 
renkleri LED ışıklarla duvara yansıyor. Bu da özellikle 
film deneyimini artıran unsurlar arasında yer alıyor. 
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Sinema tarihine damga vurmuş birçok yönetmen saymak mümkün. 
Steven Speilberg’den Martin Scorsese’e, Quentin Tarantino’dan 

Christopher Nolan’a kadar sinema dünyasında duayen diyebileceğimiz 
birçok yönetmen bulunuyor. Genellikle tek bir yönetmenin, bir fi lmi 
şaha kaldırdığına tanıklık etsek de bazı durumlarda iki yönetmen 
bir fi lmi bambaşka yerlere getirebiliyor. Özellikle bu iki yönetmen 

kardeşse, ortaya inanılmaz bir sonuç çıkıyor. 

İKİ KAFALI YÖNETMEN  

COEN KARDEŞLER
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Philips Smart 4K TV  
Dizi ve film keyfini en 

üst seviyeye çıkaracak 4K 
özellikli Philips televizyon,  

Android TV, kablosuz 
bağlantı ve Ambilight 

sayesinde sizi sevdiğiniz 
içeriklerin içine alıyor.
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S
inema dünyasında yönetmenlik 
yapan birçok kardeş bulunuyor. 
Wachowski biraderleri, Farrelly 
kardeşleri, Hughes kardeşleri 

bunları arasında saymak mümkün. An-
cak, sektörde iki kafalı yönetmen olarak 
bilinen tek ikili var: Coen kardeşler.

1954 doğumlu Joel Coen ve 1957 do-
ğumlu Ethan Coen, sinema tarihine iki 
kafalı yönetmen olarak ismini yazdırmış 
durumda. 

Joel Coen’in daha çocuk yaşlardayken, 
komşularının çimlerini biçerek kazandığı 
parayla Vivitar Super-8 kamera satın al-
ması ikilinin bu yolda maceralarının ilk 
adımı olarak tarihe geçiyor. Bu kamera ile 
birlikte maceraya atılan Joel ve Ethan, o 
yaşlarda televizyonda izledikleri filmleri 
arkadaşlarıyla birlikte tekrar çekmeye 
başlıyor. 
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İkilinin imza attığı filmlere baktığımız-
da çoğunda Joel’i yönetmen, Ethan’ı ise 
senarist koltuğunda görüyoruz. Filmlerin 
kurgu ve sinematografisinin ise Roderi-
ck Jaynes’e ait olduğu karşımıza çıkıyor. 
Roderick Jaynes size farklı bir kişi gibi 
gelmesin. Bu, kardeşlerin kullandığı bir 
takma isim. Bunun yanında beraber yaza-
rak yönetmenliğini üstlendikleri ya da ayrı 
ayrı çalıştıkları yapımlar da bulunuyor. 

Kardeşlerin filmlerini mercek altına 
almadan önce neden onlara iki kafalı 
yönetmen dendiğini ve bu ismin kimler 
tarafından ortaya atıldığına bakalım. 

Joel ve Ethan’ın birlikte çalıştığı oyun-
cular, her ikisinin de aynı bakış açısı ve 
anlayışa sahip olduklarını düşünüyor. 
Hatta,  hatta herhangi birisine bir soruy-
la gittiklerinde aynı cevabı aldıkları da 
anlatılanlar arasında yer alıyor. İşte bu 
‘aynılık’ onları film dünyasının iki kafalı 
yönetmeni haline getiriyor. 

ABD film endüstrisinde Coen kardeş-
lerin kendine özgü bir tarzı olduğunu 
söyleyebiliriz. Filmlerinin hemen hepsinde 
bir sistem eleştirisi ve sistemin yozlaşmış 
ilişkilerinin yarattığı sonuçlar anlatılır. 
Olaya eleştirel bir bakışla yaklaşan ‘İki 
kafalı yönetmen’ yer yer şiddet unsurla-
rına da başvurur. 

Coen kardeşlerin tek bir türe bağlı kal-
dığını söylemek yanlış olur. Filmlerinde 
keskin bir mizah da kullanan ikili, ko-
mediden korkuya kadar neredeyse tüm 
türlerde filmlere imza atar. Hatta kimi 
zaman tek filmde birçok türü kullanır. 
Bu filmlere örnek olarak Barton Finks’i 
gösterebiliriz. 

Coen kardeşler tarafından çekilmiş film-
lere baktığımızda IMDb’den yüksek puan 
almış birçok film bulmak mümkün. 1998 
yılında çekilmiş olan The Big Lebowski ile 
bizi Jeffrey Lebowski’nin hayatına dahil 
eden ikili, No Country for Old Men fil-

miyle bizi adeta suç ve macera sarmalının 
içine sokar. Her iki filmin de IMBb’den 
8’in üzerinde puan aldığını söyleyelim!

Coen Kardeşler bugüne dek “O Brother, 
Where Art Thou?”, “Raising Arizona”, 
“The Big Lebowski” gibi çok sayıda başarılı 
komedi filminin yanında “Miller’s Cros-
sing”, “Blood Simple” gibi kara filmler ve 
“Fargo”, “The Man Who Wasn’t There”, 
“Barton Fink” gibi drama ile komediyi 
iç içe geçiren filmlere de imza atmıştır. 

Son olarak, 2018 yılında The Ballad of 
Buster Scruggs isimli western antoloji 
filmine imza atan ikili bu filmde Tim 
Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, 
Brendan Gleeson, Zoe Kazan, Tyne Daly, 
Harry Melling, ve Tom Waits gibi önemli 
isimlerle çalıştı. Vahşi Batı’da geçen top-
lamda 6 hikayenin anlatıldığı film, 31 
Ağustos 2018’de 75. Venedik Uluslararası 
Film Festivali’nde gösterildi ve burada 
Golden Osella ödülünü kazandı.

NO COUNTRY FOR OLD MAN
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THE BIG LEBOWSKI BLOOD SIMPLE

BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

FARGO

TRUE GRIT

O BROTHER, WHERE ART THOU?

RAİSİNG ARİZONA

THE MAN WHO WASN’T THERE
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EĞİTİM İÇİN UYGUN FİYATLI 
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
Yeni eğitim - öğretim sezonunun başlamasının ardından özellikle 
üniversite öğrencileri, bilgisayara ihtiyaç duymaya başladı. Ancak 
pazarda çok fazla farklı marka ve model olması öğrencilerin kafasını 
karıştırabiliyor. Bunun yanı sıra genel olarak baktığımızda öğrencilerin 
uygun fi yata yüksek performans veren bilgisayar modellerini tercih 
ettiğini görüyoruz. Biz de bu yazımızda kısıtlı bütçesi olan öğrenciler 
için uygun fi yatlı dizüstü bilgisayarlarını listeliyoruz. 
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Lenovo Ideapad S145-14 
Listemizin en uygun fiyatlı dizüstü bil-

gisayar modellerinden biri olan Lenovo 
Ideapad S145-14, 14 inçlik Full HD çözü-
nürlüğündeki ekran ile birlikte geliyor. 
Dizüstü bilgisayarlar için ortalamanın 
altında boyuttaki ekranıyla dikkat çeken 
bilgisayar, 14 inç ekran ile birlikte küçük 
kasa boyutları ve kolay taşınabilirlik su-
nuyor. Ayrıca bilgisayarın klavye ve tou-
chpad’i de oldukça başarılı. 

Donanım tarafında Intel Pentium Gold 
5405U işlemcisini ve dahili olarak gelen 
grafik birimini görüyoruz. RAM ve depo-
lama tarafında ise 4 GB RAM ve 128 GB 
SSD yer alıyor. İnternette gezinme, video 
izleme ve slayt hazırlama gibi temel işleri-
nizi halledebileceğiniz bilgisayar, güç 
gerektiren uygulamalarda 
ve oyunlarda 
yetersiz ka-
labiliyor. 

Donanım tarafında Intel Pentium Gold 
5405U işlemcisini ve dahili olarak gelen 
grafik birimini görüyoruz. RAM ve depo-
lama tarafında ise 4 GB RAM ve 128 GB 
SSD yer alıyor. İnternette gezinme, video 
izleme ve slayt hazırlama gibi temel işleri-
nizi halledebileceğiniz bilgisayar, güç 
gerektiren uygulamalarda 
ve oyunlarda 
yetersiz ka-
labiliyor. 
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Acer Swift-3 
SF314-56 

Sade ve zarif tasarım de-
taylarıyla karşımıza çıkan 
Swift-3, donanım tara-
fında da temel gereksi-
nimleri karşılayabilecek 
özellikler sunuyor. 

14 inç boyutunda 
ve Full HD çözünür-
lüğünde ekranı bu-

lunan bilgisayar, ekranı ile başarılı bir 
deneyim yaşatmayı başarıyor. Ayrıca bil-
gisayar hafif ve ince yapısıyla kolay taşı-
nabilirlik ve ergonomi sunuyor. 

Gücünü Intel Core i3-8145U işlemcisin-
den alan bilgisayara RAM ve depolama 
alanı tarafında ise 4 GB RAM ve 128 GB 
SSD eşlik ediyor. Acer Swift-3’ün bu özel-
likler haricinde farklı konfigürasyonları 
olduğunu da belirtelim.  

Lenovo Ideapad 330 
Lenovo’nun bu bilgisayarı, dizüstü bil-

gisayarların birçoğunda gördüğümüz 
15.6 inç ekran boyutu ile birlikte bizleri 
karşılayor. 15.6 inç boyutu ile yeteri kadar 
büyük boyutlar sunan ekranın çözünür-
lüğü ise 1336x768 şeklinde.  

Gücünü AMD’nin giriş - orta seviye 
arasına konumlandırdığı Ryzen 2200U 
işlemcisinden alan ürünün ekran kartı 
tarafında ise Radeon 535 yer alıyor. 8 GB 
RAM ve 1 TB depolama alanı ile depolama 

konusunda sıkıntı yaratmayacak bilgi-
sayar ile internet tarayıcısı ya da sunum 
programı gibi temel programları rahat-
lıkla kullanabilirsiniz. Bunun 
yanı sıra Photoshop 
gibi uygula-
malarda da 
yeteri kadar 
performans 
alabilirsiniz. Bazı 
oyunları da düşük grafik-
lerde oynayabilmeniz mümkün. 

Acer Swift-3 
SF314-56 

Sade ve zarif tasarım de-
taylarıyla karşımıza çıkan 
Swift-3, donanım tara-
fında da temel gereksi-
nimleri karşılayabilecek 
özellikler sunuyor. 

14 inç boyutunda 
ve Full HD çözünür-

lunan bilgisayar, ekranı ile başarılı bir 
deneyim yaşatmayı başarıyor. Ayrıca bil-
gisayar hafif ve ince yapısıyla kolay taşı-
nabilirlik ve ergonomi sunuyor. 

Gücünü Intel Core i3-8145U işlemcisin-
den alan bilgisayara RAM ve depolama 
alanı tarafında ise 4 GB RAM ve 128 GB 
SSD eşlik ediyor. Acer Swift-3’ün bu özel-
likler haricinde farklı konfigürasyonları 
olduğunu da belirtelim.  olduğunu da belirtelim.  

konusunda sıkıntı yaratmayacak bilgi-
sayar ile internet tarayıcısı ya da sunum 
programı gibi temel programları rahat-
lıkla kullanabilirsiniz. Bunun 
yanı sıra Photoshop 
gibi uygula-

alabilirsiniz. Bazı 
oyunları da düşük grafik-
lerde oynayabilmeniz mümkün. 

ve Full HD çözünür-
lüğünde ekranı bu-

olduğunu da belirtelim.  
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HP 4XH63EA 
HP’nin geleneksel tasarımı ile 

birlikte gelen bilgisayar, 15.6 inç 
büyüklüğünde ve 1366x768p çözü-
nürlüğünde ekranı ile birlikte bizleri 
karşılıyor. İdeal ekran çözümü ile 

gelen bilgisayar, donanım tarafında 
da orta seviye özelliklerle geliyor. 

Kalbinde i5-7200U işlemcisine ev sahip-
liği eden cihaza Nvidia tarafından geliş-
tirilen MX110 grafik birimi eşlik ediyor. 
Bilgisayarın 4 GB RAM ve 1 TB depolama 
alanına sahip olduğunu da belirtelim. 
Bu bilgisayar ile birlikte oyunları düşük 
ayarlada oynayabilir ve grafik - tasarım 
programlarını da kullanabilirsiniz. 

Lenovo Yoga 530 
Lenovo’nun uygun fiyatlı 360 dizüstü 

bilgisayarları arasında yer alan Yoga 530, 
17.6 mm’lik kalınlık ve 1.67 kg ağırlık ile 
karşılıyor bizleri. Hafif ve ince yapısının 
yanı sıra oldukça kompakt bir yapıya sa-
hip olan bilgisayar, donanım tarafında da 

oldukça başarılı özelliklere sahip. 
14 inç boyutunda ve Full HD çözünür-

lüğünde ekran ile birlikte gelen bilgisayar, 
360 derece katlanabilir yapısı ve dokun-
matik ekranı ile birlikte tablet ya da stand 
modunda da kullanılabiliyor. Bu özellikler 
ile birilkte Yoga 530’u kullanarak çalışmayı 

daha kolay bir hale getirebilirsiniz. 
 Kalbinde i5-8250U işlemcisine ev sa-

hipliği eden cihazda dahili grafik biri-
minin yanı sıra harici ekran kartı yer 
alıyor. Nvidia’nın MX130 ekran kartı ile 
desteklenen bilgisayarda 4 GB RAM ve 
256 GB dahili hafıza yer alıyor. 

HP 4XH63EA HP 4XH63EA 
HP’nin geleneksel tasarımı ile 

birlikte gelen bilgisayar, 15.6 inç 
büyüklüğünde ve 1366x768p çözü-
nürlüğünde ekranı ile birlikte bizleri 
karşılıyor. İdeal ekran çözümü ile 

gelen bilgisayar, donanım tarafında 
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INTEL ATHENA 
PROJESİYLE 
TAŞINABİLİR 
BİLGİSAYARLARDA 
YENİ DÖNEM

Intel Athena projesi sayesinde 
taşınabilir bilgisayarlarda yeni bir 
dönem başlıyor. Artık taşınabilir 
bilgisayar deneyimi daha da farklı 
olacak! Peki farklılıklar neler olacak?
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HP Dizüstü Bilgisayar
15,6 inçlik bilgisayar bağlı kalmanız ve günlük 
görevlerinizin üstesinden gelmeniz için ortaya 
çıktı. 4 çekirdekli Intel Celeron işlemciden güç 
alan laptopta 500 GB depolama alanı mevcut.

15,6 inçlik bilgisayar bağlı kalmanız ve günlük 
görevlerinizin üstesinden gelmeniz için ortaya 
çıktı. 4 çekirdekli Intel Celeron işlemciden güç 
alan laptopta 500 GB depolama alanı mevcut.
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D
aha önce taşınabilir bilgisayar 
deneyimini tamamen değiştiren 
Intel platformlarına şahit olduk. 
Bunlardan en önemlisi kablosuz 

bağlantı teknolojilerini ve dönemine göre 
etkili bir pil ömrü sunan Centrino idi. 
Daha sonra hayatımıza Intel Ultrabook 
platformu da girdi. 

Intel Athena projesiyle beraber, ikisi 
bir arada ve Ultrabook platformlarında 
kullanıcı deneyimini çok daha iyi bir 
hale getirmeyi planlıyor. Peki Intel hangi 
geliştirmelerle beraber kullanıcılara daha 
da premium deneyim sunacak?

1 saniyeden daha hızlı uyanma
Intel Athena platformuna dahil bir taşı-

nabilir bilgisayar, kapağı açar açmaz kulla-
nıma hazır bir hale geliyor. Eğer herhangi 
bir şifre ya da biyometrik koruma yoksa, 
1 saniyenin altında bilgisayar kullanıma 
hazır hale gelecek. Parmak izi okuma ve 
yüz tanıma gibi biyometrik özellikler de 
firmaların ürünlerine göre kullanıcılara 
sunulabilecek.

Daha yüksek performans
10. nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcilerinin 

kullanılmasının zorunlu olduğu platform-
da, performansa yönelik başka kurallar da 
var. Bilgisayarlarda çift kanal teknolojisi 
desteklenen minimum 8 GB RAM ve 256 
GB M.2 SSD bulunması gerekiyor. 

10. nesil yeni Intel Core i5 ve i7 işlem-
cilerde gelişen dahili grafik birimi per-
formansı ve yapay zeka birimi ile beraber 
performans açısından Athena platformu 
iddialı olacak.

Tam gün pil ömrü
Bu özelliklerin dışında bilgisayarların 

pil performansında da bazı sınırlamalar 
getirilmiş. USB Type C portu üzerinden 

hızlı şarj desteği artık bu platformda 
zorunlu. Bilgisayarı 4 saat çalıştıra-

bilecek kadar pil seviyesini 30 

dakikadan önce şarj etmesi gerekiyor. 
Hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek 

bilgisayarların aynı zamanda minimum 
16 saat video oynatma süresi, 9 saat gerçek 
dünya kullanım performansı sunması 
gerekiyor.

Daha gelişmiş bağlantı 
teknolojileri
Hem yüksek hızlarda veri transferi hem 

de görüntü aktarımı sunan Thunderbolt 3, 
WiFi 6 ve opsiyonel olarak LTE modemler, 
Athena platformundaki bilgisayarlarda 
kullanıcılara sunulacak. Yani yeni nesil 
bağlantı teknolojileri desteklenecek.

Üst segment tasarım detayları
Dokunmatik ekran, ince monitör çerçe-

veleri, minimum 1080p ekran çözünürlüğü 
gibi doğrudan deneyim ve tasarım odaklı 
kuralların da olduğu Athena platformun-
da, arkadan aydınlatmalı klavye, hassas 
touchpad ve ekranda kalem desteği gibi 
detayların da olması gerekiyor.

Özetle;
Intel Project Athena ile beraber, 

taşınabilir bilgisayar 
üreticileri daha 
iyi bilgisayar-
lar yapması 

için yeni bir platform yaratılmış oluyor. 
Eğer Athena platformunda bir bilgisa-
yarınız olmasını istiyorlarsa üreticilerin 
bu yazdığımız özellikleri minimum ko-
şullarda sağlaması gerekiyor. Tabii bu 
koşullardan çok daha güçlü bilgisayarlar 
da karşımızda olabilir.

Intel Athena projesiyle taşınabilir bilgisayarlarda yeni dönem | BİLGİSAYAR DÜNYASI
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Başlıkta elbette Lucifer’dan bahsediyoruz. 2015 yılında Netfl ix 
çevrim içi dizi izleme platformu sayesinde hayatımıza giren, 

dinlerde de yeri olan Lucifer karakteri en çok izlenen diziler arasına 
kısa sürede girmeyi başardı. Dizinin yeni sezonuyla toplamda 16 

bölümle 2020‘de Netfl ix kütüphanesine geleceği söyleniyor. 

CEHENNEMDE SIKILAN MELEĞİN 
LOS ANGELES TATİLİNDE 

5. SEZON İLE SONA GELİNİYOR

Başlıkta elbette Lucifer’dan bahsediyoruz. 2015 yılında Netfl ix 
çevrim içi dizi izleme platformu sayesinde hayatımıza giren, 
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L
ucifer 5. Sezonun çekimleri başladı. 
İlk bölümün adı ise Really Sad De-
vil Guy olduğu açıklanan dizinin 
bu sezonun son sezon olduğunu 

hatırlatalım. Final sezonu olduğu için 
ayrı bir öneme sahip olan ilk bölümünün 
yönetmenliğini Eagle Egilsson üstleniyor. 

Kısaca konusundan bahsedecek olursak: 
Her şey hikayede de olduğu gibi cennetten 
kavulup sonsuza kadar cehennemi yönetmesi 
için görevlendirilen Lucifer’ın cehennemden 
sıkılıp Los Angeles’a gelmesiyle başlıyor. 

Zengin bir adamın yaşamına kısa sü-
rede kavuşan Lucifer, bir polis merkezine 
şeytani güçlerinin de yardımıyla destek 
veriyor. Dedektif Decker, namıdeğer Chloe 
ise sonrasında aşık olduğu kadın olarak 
karşımıza çıkıyor. Chloe Decker’ı Lauren 
German canlandırıyorken, Lucifer karak-
terine can veren Tom Ellis dizinin yıldız 
isimleri arasında yer alıyor. 

Dizinin gidişatını değiştiren 
hayranlar Chloe’nin öleceğini 
tahmin ediyor
5. Sezonun onayının alındığı andan 

sonra ilk bölümün adının belli olmasıyla 
beraber hayran teorilerinin de arttığını 
görüyoruz. Lucifer’ın yıldızı Tom Ellis’in 
de dizinin son sezonu olmasının verdiği 
hüznü yaşadığı biliniyor. Hayran teori-
lerine gelecek olursak:

Bunlardan en önemlisi yeni sezonda 
Chloe’nin ölümü. 

Bu konu üzerinde pek çok teori yer alsa 
da bunun sıradan bir son olacağı söyle-
niyor. Hayranlara göre, Chloe’nin ölümü 
ise bir polis baskınında olacak. 

Ayrıca Chloe’nin Lucifer ile olan ilişki-
sinden dolayı ölümünün onu cehenneme 
gönderileceği ve hatta bedeninin Lilith 
tarafından ele geçirileceğine dair teoriler 
de yer alıyor. 

Yeni sezon 2020 yılında geliyor
Bazı hayranlar Chloe’nin hayata geri 

dönmesini isterken bazıları Lucifer ve 
Chloe’nin karanlık tarafın kral ve kraliçesi 
olması gerektiğine inanıyor. Yeni sezonda 
cehennemde göreceğimiz yüz Chloe mi 
olur bilmiyoruz ancak yeni sezonun ateşler 
içinde geldiğini görüyoruz. 

Lucifer hayranlarını üzen detaylar ara-
sında yer alan 5. Sezon’un son sezon olması 
dizinin yıldızının da üzülmesine neden 
oldu. Zira çekimler sona ererken Ellis 
“Son gün ‘Bitirdik’ dediklerinde bunu 
hazmetmek benim için çok zor olacak.” 
diyor. Lucifer 5. sezon çekimleri Eylül 
ayında başlamıştı hatırlarsanız. 

Ve dizi en iyi ihtimalle 2020 yılının 
ikinci yarısında seyirci karşısına çıkacak. 
Final sezonu için siz de heyecanlı mısınız? 
Dizi şu ana kadar nasıl ilerledi? Erken bir 
son olduğunu düşünüyor musunuz?
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Yılların eskitemediği FIFA, 2020 ile karşımıza 
yenilenen grafi kleriyle çıkıyor
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Ç
ocukluğumuzdan beri bir FIFA 
ve PES karşılaştırması yapılır. Bir 
dönemin çocuklarını ikiye ayıran 
bu farklı dinamikleri içinde barın-

dıran futbol odaklı oyunlar hala en sevilen 
oyunlar arasında yer alıyor. 

Gerek PlayStation gerekse bilgisayar 
üzerinde FIFA, en çok tercih edilen fut-
bol oyunlarından birisi olarak dikkatleri 
üzerine çekmeyi başarıyor. Sunduğu ger-
çeklik ve oyun için modları ile oldukça ilgi 
gören FIFA’yı dünya üzerinde milyonlarca 
oyuncu oynuyor.  EA Sports tarafından 
yayınlanan oyun 24-27 Eylül’den itibaren 
oyunseverlerin karşısına çıkacak. 

Frostbite destekli, EA SPORTS PC için 
hazırlanan FIFA 2020, çok etkileyici ve 
dolu dolu bir içerikle karşımıza çıkıyor. 
ve EA SPORTS VOLTA’daki yepyeni, 
otantik sokak futbolu deneyimini tekarar 
canlandırıyor. FIFA 2020 yepyeni oyun 
özellikleriyle de dikkat çekiyor. Oyun 
gerçekçilğini artırmayı hedefleyen FIFA 
2020 benzerine denk gelinmemiş bir futbol 
oyunu olmayı hedefliyor.. 

Ultimate Team, hayalinizdeki kadroyu 
oluşturmak için daha fazla yol sunuyor ve 
EA SPORTS VOLTA, otantik küçük bo-
yutlu futbol formuyla oyunu sokağa dön-
dürüyor. Bir dönem yine böyle bir evren 
sunan oyun şimdi  gelişmiş grafikleriyle 
daha gerçekçi bir simülasyon sunuyor. 
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En iyi FIFA 20 oyuncuları
Birinci sınıf kadroyu oluşturmak, FIFA 

20 eğlencesinin bir parçası ve şimdi oyun-
daki en değerli oyuncuların kim olduğunu 
biliyoruz. Lionel Messi, bu yıl oyunda en 
iyi oyuncuyken Cristiano Ronaldo’yu tek 
bir stat puanla geçiyor. FIFA 20’deki en 
iyi 10 oyuncu ise şöyle:

1. Messi
2. Ronaldo
3. Neymar
4. Hazard
5. De Bruyne
6. Oblak
7. van Dijk
8. Salah
9. Modric
10. ter Stegen

Oyunda Türkçe dil seçeneği mevcut 
olduğu gibi bazı yerli futbolcuların da yer 
aldığını görüyoruz. Oyunun en iyi yerli 

futbolcularına bakacak olursak, Juventus- 
Merih Demiral 76 (+6), Beşiktaş- Caner 
Erkin 76, Başakşehir- Volkan Babacan 
76(-2), Yeni Malatyaspor- Gökhan Töre 
76, Başakşehir- Mehmet Topal 76(-1) ve 
Lille- Yusuf Yazıcı 76 isimlerini görüyoruz. 

Peki oyunun sistem gereksinimlerine 
bir bakalım. PC tarafında en az Windows 
7 işletim sürümüne sahip olmanız gere-
kiyor. Bunun dışında Windows 8.1 ya da 
Windows 10 sürümlerine sahip olmanız 
gerekiyor. İşlemci tarafında ise, 

AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya 
da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz) işlemci-
lerinden birine ihtiyacınız var. 

8 GB RAM sahibi olmanız gerekirken, 
grafik tarafında AMD Radeon HD 7850 
(2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB) 
kartları gerekiyor. Önemli bir detay olarak 
PC’nizde en az 

50 GB boş alanın bulunması gerekiyor. 
512 kbps internet bağlantısı öneriliyor. 

FIFA 2020 için önerilen sistem gerek-
sinimleri ise kısaca şunlar: Windows 10 
işletim sistemiyle, AMD Athlon X4 870K 
(4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 
GHz) işlemci gerekiyor. 8 GB RAM ile be-
raber AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da 
NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB), 50 GB 
boş alan ve elbette mümkün olan en yüksek 
hıza sahip internet bağlantısı öneriliyor. 

FIFA 20 hangi platformlarda 
çıkıyor?
Büyük bir ihtimalle FIFA 20 Xbox One, 

PS4, Nintendo Switch ve PC’ye geliyor. Fakat 
daha eski cihazlar olan Xbox 360 ile PS3 
için bu durum pek de mümkün olmayabi-
lir. FIFA 19 Legacy Edition, bu konsollar 
oynanabiliyordu. Nedeni ise; eski oyunlar 
ile aynı oyun motorunu kullanmasıydı. 

Yine belirttiğimiz gibi, FIFA 2020’yi PS4 
ve Xbox One konsollarında Eylül ayından 
itibaren oynayabileceğiz. 
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Onyx Studio 5
Taşınabilir Hoparlör

Eşsiz tasarım  
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