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Yakın zamanda üzerinize tam uyan, size özel dikilmiş kıya-
fetleri internetten sipariş etmeniz mümkün olacak. Onli-
ne alışveriş devi Amazon üç boyutlu vücut taraması yapan 
Body Labs adlı firmayı satın aldı. Firma geliştirdiği tarayı-
cı ile insan vücudunun sabit ve hareketli olarak üç boyutlu 
sayısal halini çıkarabiliyor. Böylece vücudunuzu üç boyut-
lu olarak bir defa tarattıktan sonra beğendiğiniz kıyafetle-
ri sanal olarak deneyebilir ve üzerinizde nasıl duracağını 
görebilirsiniz. Bu teknoloji Amazon’un mevcut hizmet ve 
ürünleriyle birlikte değerlendirildiğinde ilginç bir tablo or-
taya çıkıyor. Amazon’un Prime Wardrobe hizmeti, istediği-
niz kıyafetleri sipariş etmenizi ve istediklerinizi seçip iste-
mediklerinizi ücretsiz olarak geri göndermenizi sağlıyor. 
Echo Look cihazı ise yarı profesyonel fotoğraflarınızı çe-
kebiliyor. Sizi izleyen kamera sesli komutunuza uyarak is-
tediğiniz zaman fotoğrafınızı çekiyor. Amazon geçtiğimiz 
aylarda talebe dayalı tekstil üretim sistemi için patent aldı. 

Tüm bu teknoloji ve hizmetler bir arada düşünüldüğün-
de üç boyutlu tarama özelliği kazanmış bir Echo Look ile 
ölçülerinize uygun kıyafetleri seçebiliyor hatta sanal ola-
rak deneyebiliyor, hoşunuza giderse sipariş veriyorsunuz. 
Siparişiniz size özel olarak üretiliyor. Gelen ürünleri deni-
yor hatta Echo Look ile özçekimler yapıyor, beğendiklerini-
zi alıyor, beğenmediklerinizi geri gönderiyorsunuz. Kula-
ğa hoş gelen bu senaryo yakın bir gelecekte gerçek olabilir.
Konuya ilişkin videoyu izlemek isterseniz aşağıdaki adrese 
tıklayabilir ya da kare kodu akıllı cihazınıza okutabilirsiniz. 
_

https://techcrunch.com/2017/10/03/amazon-has-acquired-3d-

body-model-startup-body-labs-for-50m-70m 

Yeni Terziniz Amazon.com

Telefonlara gelen güncellemelerin 
telefonları yavaşlattığı ve kullanıcıları yeni 
telefon almaya yönlendirdiği sıkça 
konuşulan bir konu. Ancak iPhone özelinde 
yapılan bir araştırmaya göre böyle bir 
durum söz konusu değil. 
Örneğin dört yıllık iPhone 5s güncel 
iOS 11’le orijinal işletim sistemi olan iOS 7 
ile olduğu kadar hızlı çalışıyor. 
Futuremark firması Nisan 2016 - Eylül 2017 
tarihleri arasında farklı iPhone’lardan 
100.000’den fazla CPU ve GPU verisi 
topladı. Yapılan değerlendirmede 
zaman içinde telefonlarda 
kayda değer bir performans düşüşü 
olmadığı görüldü. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında 
telefonların yeni güncellemelerle 
yavaşladığı düşüncesinin bir yanılgı olduğu 
söylenebilir. Bu yanılgıyı destekleyen 
bir başka veri de yavaş iPhone anlamındaki 
“iPhone slow” sözcüğü ile ilgili 
Google arama grafiği. Her yeni iPhone’un 
çıkışından sonra bu sözcüğün aranma 
oranında patlama yaşanıyor. 
Anlaşılan kullanıcılar telefon değiştirmek 
için bahane arıyor. Bizim tavsiyemiz, 
telefonunuz bozulana kadar 
değiştirmeyin. 
_
https://www.futuremark.com/
pressreleases/is-it-true-that-iphones-
get-slower-over-time

Yeni Güncellemeler Telefonu Yavaşlatmıyor

Google trend verilerine 
göre “yavaş iPhone” 

ifadesinin aranma oranı 
(Y ekseni aranma hacmi, 

100 en çok arandığı 
durumu ifade ediyor)

iPhone çıkış tarihleri
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