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Huawei yeni 
amiral gemisi 
telefonlarını 
tanıttı

Huawei, Mate 10 cihazında metal 
çerçeveli cam kasa kullanılacak. 5.9 
inç büyüklüğündeki ekran, 1440p 
çözünürlüğünde ve HDR 10 desteği de 
verecek. İşlemci olarak Mate 10’da 10 nm 
büyüklüğünde sekiz çekirdekli Kirin 970 
işlemcisi kullanılacak. Bununla birlikte Mali 
-G72 M12 grafik işlemci birimi bulunacak. 
4 GB bellek ile gelecek olan Mate 10’da 64 
GB dahili depolama ve microSD girişi de 
yer alacak. İşletim sistemi olarak Mate 10’da 
Android 8.0 ile çalışacak.
Kamera olarak Mate 10’un arka kısmında 
Leica marka 12 ve 20 MP’den oluşan çift 
arka kamera bulunacak. Yüz tanıma ve 

lazer destekli otofokus özellikleri barındıran 
kameralar ile 60 FPS’de 4K çekim yapma 
ayrıcalığı da sunacak. Mate 10’un ön 
kısmında ise 8 MP’lik bir kamera yer alacak. 
Batarya olarak Mate 10’da 30 dakikada 
yüzde 58’i hızlı şarj edilebilen 4.000 mAh 
gücünde bir batarya kullanılacak. Mate 
10’un ön tarafında bir parmak izi okuyucu 
bulunacak. Huawei Mate 10’da Mate 10’da 
bulunan çoğu özelliği barındırıyor olsa 
da yazılım ve donanım anlamında birkaç 
farklılık bulunduruyor. Tasarım olarak 
Huawei Mate 10, Mate 10’a kıyasla daha 
ince ve hafif bir metal kasa ile gelecek. 6 
inç AMOLED ekran 1080p çözünürlüğünde 

olmasının yanında HDR10 desteği de 
barındırıyor. Donanım olarak Mate 10 
Pro’da 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama 
bulundururken microSD kart girişi yer 
almayacak. Mate 10 Pro’nun parmak izi 
okuyucusu, cihazın ön tarafı yerine arka 
tarafına yerleştirilecek. Ayrıca Mate 10 
Pro’da Mate 10’da olduğu gibi 3.5 mm’lik 
kulaklık girişi yer almayacak. Huawei 
Mate 10 Porsche Design’da Mate 10 Pro 
tasarımına Porsche dokunuşları yer alacak. 
Donanım olarak Mate 10 Porsche Design’da 
256 GB dahili depolama bulunmasına 
rağmen Mate 10’da olduğu gibi microSD 
desteği vermeyecek.

Huawei, Almanya’nın Münih 
kentinde gerçekleştirdiği etkinlikte 
Huawei Mate 10, 10 Pro ve 10 
Porsche Edition cihazlarını tanıttı. 
Huawei Mate 10 Porsche Design’da 
Mate 10 Pro tasarımına Porsche 
dokunuşları yer alacak.
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Pi-Top, rekabete hazır
Daha önce Indiegogo’da dizüstü bilgisayarını kendini yap 
ile toplam 193 bin dolar kazanan Pi-Top, küçük boyutlardaki 
klavye, trackpad ile işlevsel görünmesine karşın görünüş 
açısından çirkin bulunuyordu. Geri dönüşlerle beraber daha 
iyi hale getirilerek oluşturulan Pi-TopCEED isimli desktop 
modeli 99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunularak 200 bin 
dolar kazandırmayı başarmıştı. Şimdi ise kayan klavye 
ile bir önceki modelden daha şık ve kullanışlı hale gelen 
yeni Pi-Top, tasarım bakımından Chrombook ve Windows 
Surface bilgisayarlar ile rekabet edebilecek hale gelmeyi 
başardı. Pi-Top’ta bulunan 14 inçlik HD ekranın 180 derece 
açılabilmesini sağlayan bir menteşe kullanılıyor. Pi-Top’un 
arka kısmında bir ethernet, üç USB 2.0 portu, 3.5 mm 
kulaklık girişi ve şarj kablosu girişi bulunuyor. Pi-Top’u satın 
alanlara Pi-Top Proto Plus eklenti kartı, mikrofon ve hareket 
sensörünü içeren bir “mucit kiti” ile beraber geliyor. Pi-Top 
OS Polaris isimli özel bir işletim sistemiyle gelecek olan 

Pi-Top’ta Google Chromium, LibraOffice Minecaft Pi Edition’ın da bulunduğu 
temel yazılımlar yer alıyor. Yeni Pi-Top, Raspberry Pi’li olan ve olmayan 
versiyonlarıyla 320 ve 285 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



Çocukluğunu 2000’li yılların başında 
geçirenlerin çoğu sanal bebek isimli 
küçük oyuncakları kullanmıştır. İlk olarak 
Japonya’da satıla sanal bebekler, daha 
sonra dünya çapına ulaşmayı başardı. 
Bütün dünyada 80 milyondan fazla sata-
rak erişilmesi oldukça güç başarıya imza 
atan sanal bebeklerin kısa sürede satışa 
sunulan imitasyonları da piyasada yerini 
aldı. Kullanıcılar, sanal bebekleri besleme, 
uyutma ve büyütmesiyle ilgileniyordu. 
Kullanıcıların sanal bebeklerle ilgilenme-
diği takdirde ölme ihtimali de bulunuyor-
du. Bu oyun sayesinde çocuklar sorum-
luluk duygusunu erken yaşta edinmesini 
de sağladı. Bandai Namco, aradan geçen 
20 senenin ardından sanal bebeklerin bu aydan itibaren ABD’de satışa sunulacağını açıkladı. 15 
dolar ile satışa sunulacak sanal bebeklerin uluslararası pazara yayılması ise belirsizliğini koruyor.

Sanal bebekler geri döndü

Canon, Powershot G1X serisinin yeni 
ürünü G1X Mark III’ü tanıttı. Canon, 
G1X Mark III ile G5X’te bulunan 
topuz ve kadranlarla daha uyumlu 
bir tasarım haline geliyor. Düğme 
kadranların temeline eklenen kırmızı 
renkli dokunuşlar ile daha farklı bir 
görünüm sunuyor. İki farklı kompakt 
kamera tasarımını birleştiren Canon, 
kamerada M5 ve M6 kameralarında 
kullanılan sensörü de dahil ediyor. G1X 
Mark III’te 80D’de bulunan 24.2 MP,ve 
dual piksel odaklı APS-C sensörü de 
bulunuyor. G1X Mark II’ye kıyasla 150 
gram daha hafif olarak gelen Mark 
III’te 2.36 milyon noktalı OLED ekran 
kullanılan bir vizör bulunuyor. Ayrıca 
270 derece dönebilen dokunmatik 
LCD ekran kullanılıyor. 100-25600 ISO 
aralığıyla gelen G1X Mark III,düşük 
ışıkta iyi çekimler sunmasına karşın 
daha kısa bir zum aralığı ve yavaş 
diyafram açıklığı yer alıyor. G1X Mark 
III ile 60 FPS 1080p video çekimi 
yapılırken, 4K çekim imkanı sunmuyor. 
G1X Mark III, 1299 dolar fiyat etiketiyle 
satışa sunulacak.
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Güney Koreli şirket, Connect Tag’de bulunan dar bant 
ağ teknolojisiyle kullanılan ilk cihaz olacak. Az miktarda 
güç ve veri tüketen Connect Tag, konum servisleri için 
internete güvenli bir şekilde bağlanma imkanı sunuyor. 
Connect Tag, GPS, Wi-Fi tabanlı konumlama aracılığıyla 
her yerde konum bilgisi edinebiliyor. Connect Tag’de 
bulunan ivme ölçer ve üç renkli LED ışık da taşımasının 
yanında, tek şarjla yedi günlük kullanım süresi sunuyor. 
Connect Tag, şimdilik yalnızca Android işletim sistemli 
telefon ve tabletlerle uyumlu olarak çalışıyor. Connect 
Tag’de bir coğrafi çit özelliğiyle çocuklar veya hayvanlar 
belirlenen sınırın ötesine geçtiğinde cihaz tarafından 
ebeveynler veya sahiplerini uyaracak. Connect Tag, 
Samsung’un akıllı cihazlar ve ev ürünlerinden oluşan 
SmartThings isimli ekosistemine de bağlanabilecek.

Konum tespit etmek 
kolaylaşıyor

Mobil cihazlar için kolay VR

Canon gücüne 
güç kattı

Oculus, Oculus Go’yu Gear VR gibi mobil VR 
deneyimiyle Oculus Rift gibi PC gereksinimi 
duyan kullanıcılar için geliştirdi. Oculus 
yöneticisi Hugo Barra, Oculus Go ile günlük 
hayatında sanal gerçekliğin daha aktif bir 
şekilde kullanılabilir hâle geleceğini söyledi. 
Herhangi bir telefon ya da PC gerekmeden 
kullanılabilen Oculus Go, fiyat bakımından 
pazarda bulunan VR gözlüklere kıyasla daha 
makul bir fiyat ile sunulacak. Oculus Go’da 
kumaş kaplı bir yüzey ve yumuşak elastik 
kayışı yer alıyor. Bununla birlikte yeni bir 

optik tasarım da kullanılıyor. Oculus Go’da Oculus Rift’te bulunan lensler gibi yeni nesil parçalar-
dan seçiliyor. Oculus Rift ile eşit görüş açısına sahip olacak olan Oculus Go’da parıldamalar daha 
düşük olacak. Oculus Go’da 2560 x 1440 WQHD çözünürlüğünde hızlı geçiş yapılabilen LCD 
ekran ve  doğrudan Oculus Go’ya entegre edilebilen ses sürücüleri bulunuyor.


