
HAVELSAN, 
Silikon 
Vadisi’ne adım attı

Askeri ve sivil kapsamda simülatör ve eğitim sistemlerinde 
kullanılan görüntü üreteçlerini imal eden Quantum3D firmasını, 
HAVELSAN aldı.

Türkiye’nin yazılım ve sistem entegrasyonu 
önemli şirketlerinden HAVELSAN, askeri 
ve sivil kapsamda simülatör ve eğitim 

sistemlerinde kullanılan görüntü üreteçlerini 
üreten Quantum3D firmasını satın aldı. Yapılan 
yazılı açıklamaya göre, satınalma süreci 
sonunda HAVELSAN, Quantum3D’nin tüm ürün 
gruplarını ve fikri haklarını elde edecek ve 
San Jose ile Orlando’da ofisler açacak. Alım 
gerçekleştikten sonra ABD menşeli Quantum3D 
firması, kendi marka adını kullanarak şu an 
çalışmakta olan deneyimli personeliyle iş 
yapmaya devam edecek. 

Quantum3D’nin en dikkat çekici ürünleri 
arasında gerçek zamanlı görsel simülasyon 
alanında ödüllü yazılım Mantis, Independence 
IDX Serisi Görüntü Geliştiriciler ve dünya 
çapında görsel veritabanı ürünlerinden 
GeoScapeSE serisi bulunuyor.

Alım sürecine yönelik olarak HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO Sadık Yamaç, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“HAVELSAN olarak simülasyon ve eğitim alanındaki 
faaliyetlerimizin büyük öneme sahip bir büyüme 
potansiyeli var. Quantum3D ürünleri de gerçekçiliği 
ve yüksek performansı ile tanınıyor. Bu açıdan, 
stratejilerimizi Quantum3D ürünleri ile birleştirerek 
yeni fırsatlar ortaya koyabileceğimize ve Mantis’i 
piyasadaki en çığır açıcı çözüm haline getireceğimize 
inanıyoruz.” 
Yamaç, Quantum3D’den elde edilecek yetkinliklerle 
sadece var olan temel yeteneklerini güçlendirmekle 
kalmayıp, Amerikan pazarı içerisinde de eğitim 
çözümleri sunacaklarını vurguladı.
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin 
ise, ABD pazarına girmek ve Quantum3D ile yüksek 
teknoloji ürünleri üretmenin HAVELSAN için stratejik 
bir hareket olduğunu belirtti.

Dünyanın en ucuz ve küçük bilgisayarı
Yalnızca 9 dolar ücretle alınabilecek 
olan C.H.I.P, kredi kartı boyutunda 
bir bilgisayar olacak.

Next Thing, dünyanın en küçük ve küçük 
bilgisayarını geliştirip pazara sunacak. 
Kickstarter isimli girişim destek fonuna 

başvuran Next Thing, kısa sürede 13 bin kişinin 
desteğiyle, seri üretim için 700 bin dolarlık kaynak 
topladı. Adı C.H.I.P olan yeni nesil bilgisayar, sadece 
9 dolara (25 TL) satışa sunulacak.
Hedef kitlesi yazılımcılar ve bilgisayar korsanları yani 
hackerlar olan C.H.I.P, tek bir devre kartından ibaret 
ancak üzerine bağlanan ekipmanlarla bir bilgisayar 
haline geliyor. Monitör, mouse, klavye gibi harici 
donanımları ya da işletim sistemi olmayan C.H.I.P, 
ücretsiz işletim sistemi kurulup ihtiyaç duyulan 
ekipmanlar bağladığında, internette gezinebilecek, 
çok kapsamlı olmayan oyunları oynayabilecek, bazı 
ofis uygulamalarını kullanabilecek. C.H.I.P, 1 GHZ 
işlemci, 512 MB ana bellek, 3 bin mAH pil ve 4 GB 
dâhili depolama alanına sahip. 

Belirli bir görev için veya yazılım geliştirme 
projeleri için ideal, ucuz, kullanışlı bilgisayar 
adayı olan C.H.I.P’in, ayrıca bir cep modeli de 
gelecek ve bu modelde minik bir ekran ve pil 
de yer alacak. Böylece kullanıcılar onu mobil 
olarak da kullanabilecekler. Wifi ve bluetooth 
sayesinde elektronik cihazlara entegre 
edilebilen C.H.I.P’in önümüzdeki aylarda 
piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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