Otonom Golf Topu
Yeni çıkardığı otomobilindeki otonom sürüş özelliklerine
dikkat çekmek isteyen bir otomobil üreticisi otonom golf
topu tasarladı. Ne kadar kötü bir golf oyuncusu olursanız
olun, vurduğunuz top mutlaka deliği bulacak.

Bu eğlenceli projeyi izlemek için
https://youtu.be/ZWtoDRsWgkk adresini ziyaret edebilir
ya da aşağıdaki kare kodu akıllı telefonunuza
okutabilirsiniz.

4 yaşında bir oyuncu

Telefonunuzu Kendiniz Tamir Edin
Camı kırılan telefonunuzun tamiri için istenen parayı duyunca üstüne biraz daha ekleyip yeni telefon almak zorunda kalanlardansanız bu telefon tam size göre. Fairphone
adıyla satışa sunulan cihaz, orta düzey bir akıllı telefon.
Onu farklı kılansa telefonun tümüyle tamir edilebilecek şekilde tasarlanmış olması. Yedi parçadan oluşan telefon tıpkı bir yapboz gibi kullanıcılar tarafından rahatlıkla parçalanıp birleştirilebiliyor.
Telefonların üretim sürecinde ve kullanım dışı kaldıktan
sonra çevreye verdiği zararı en aza indirmeyi hedefleyen
firma, mümkün olduğunca çevreye zararlı olmayan materyallerden oluşan ve uzun yıllar kullanılabilen bir telefon
üretme hedefiyle bu cihazı tasarlamış. Telefonunuzdaki
herhangi bir bölüm arızalandığında o parçanın siparişini
verip, kolayca parça değişimi yaparak telefonu kullanmaya
devam edebiliyorsunuz. Üretici firma beş yıl boyunca parça tedarik garantisi sunuyor. 5,7 inç FullHD ekran; 12 megapixel arka, 8 megapixel ön kamera; Qualcomm Snapdragon 632 işlemci; 4GB RAM; 64 GB dâhili bellek ve 3000
mAh pil gibi özellikler sunan telefonun satış fiyatı ise 450€.

Telefonun tanıtım videosunu izlemek için
https://youtu.be/S0fbZerTUjY adresini ziyaret edebilir ya da
aşağıdaki kare kodu akıllı telefonunuza okutabilirsiniz.
Öte yandan Apple, yetkili olmayan teknik servislerde de
Apple telefonların tamir edilmesine destek vereceğini açıkladı. Daha öncesinde sadece yetkili servislere eğitim ve parça desteği veren Apple, gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak bağımsız tamircilere de eğitim, alet edevat, parça ve bilgi kaynaklarına erişim gibi konularda destek sağlamaya başladı. Yine de programa dâhil olabilmek için teknik serviste en az bir tane Apple sertifikalı teknisyen bulunması gerekiyor. Bazı Apple telefonların batarya değişim işleminde orijinal batarya kullanılsa bile yetkili teknik servis
tarafından yapılmadığında telefon hata veriyordu.
_
http://bit.ly/fairphone3
http://bit.ly/apple-servis
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