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Adsl de 256 kilobit limitsiz tarifenin, mevcut 49 YTL'lik
ücretinde herhangi bir artış olmadan 1 megabite, 512 kilobit
limitsiz ADSL internet bağlantısının hızının 2 megabite
getirildiği ve aylık ücretin 79 YTL'den 69 YTL'ye, 1 megabit
limitsiz ADSL internet bağlantısının hızının da 4 megabite
getirildiği ve aylık ücretin 89 YTL'ye, indirildiği bildirildi.
Türk Telekom’un belirtilen hız artırım çalışmaları nedeniyle
ise birkaç gün boyunca Türkiye çapında
kesintiler
yaşanmıştır.
Adsl’den sonra Kablonet de internet erişim hızını, Avrupa'da
uygulanan hız limitine yükselterek 6 Mbps'ye çıkardığını ve
internet erişim hızını 10 Mbps'ye çıkarmayı hedeflediğini
açıklamıştır.

CORE 2 QUAD
Intel Dört Çekirdekli İşlemci
Daha Core 2 Duo’lara alışamadan, Çift çekirdek, çift Cache
falan derken, bide Core 2 Quadro modelleri çıktı .
Core 2 Extreme serisinden
çıkan ve 4 çekirdekli
işlemcisi
olan
QX6700
iddialı özellikleri ile dikkat
çekiyor.
2,66GHz
saat
hızının yanı sıra 4MB x 2 L2
ön belleğe ve 1066MHz
FSB'ye
sahip
işlemci
özellikle profesyonel grafik
ve video uygulamalarında
%50
zaman
tasarrufu
taahhüt
ediyor.
Intel'in
masa üstü çözümleri yanında server pazarında 4 çekirdekli
işlemcilerde de bazı gelişmeler var. Kod adı Clovertown olan
ve firmanın server pazarı için geliştirdiği 4 çekirdekli (QuadCore) işlemciler kodlarının başındaki 3 farklı harfe göre
birbirlerinden ayrılacaklar. Kodlarının başında "X" bulunan
işlemciler yüksek performans vaat eden işlemlemcileri
belirtecek. Bu kategorideki işlemci Xeon X5355 olacak.
2,66GHz saat hızına, 4MB x L2 ön belleğe ve 1333MHz
FSB'ye sahip olacak.

İnternet Bankacılığını güvenmiyoruz
16 ilde yapılan araştırmada (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum,
Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun, Trabzon) 15 yaş
ve üstü toplam bin 300 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılmış.
Araştırmaya katılanların yüzde 67'si internet kullanıyor.
Bunların da yüzde 45'i gün içinde bir defadan fazla internet’e
giriyor. Araştırmada en dikkat çekici ayrıntıysa internet
kullanıcılarının internet bankacılığıyla ilgili verdiği cevaplar.
Araştırma, internet kullananların sadece yüzde 20'sinin
internet bankacılığı kullandığını belirtmiş.

Gazetes Web’de
Gazetes’in eski Sayılarını artık egetes.com.tr adresinden
okuyabilirsiniz.
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Ağustos ayında Virüs saldırıları arttı

Ağustos’ta Adsl Yine hızlandı
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Geçen ay özellikle Msn’den Dosya transferi ile gerçekleşen
ve açtığınız da Sisteme anında bulaşan ve daha sonra da
mevcut msn’deki diğer adreslere saldıran Virüsler dikkat
çekiciydi.
Bu konuda Müşterilerimize tavsiyemiz msn’den çok
güvendiğiniz ve bildiğiniz kişilerden dahi resim veya benzeri
dosyalar kesinlikle almamanızdır.
Eğer internet kullanıyorsanız Bilgisayarınızda, ücretli olarak
satılan ve piyasada çok kullanılan şirketlerin Antivirüs
yazılımlarını alıp kurmanızı ve sürekli olarak güncel tutmanızı
tavsiye ediyoruz.
Son olarak da Bilgisayarınızdaki önemli Dosyaları ve
Resimlerinizi mutlaka Bilgisayar haricinde bir yere (CD, DVD,
harici Harddisk’e ) yedeklemenizi öneriyoruz. Özellikle Şirket
veya Muhasebe bilgilerinizi .

Asus’dan 199 Usd’ye Notebook
5 Yıl içerisinde ucuz bilgisayar üretilmesi için 1 Milyar dolar
kaynak ayıran Intel ile birlikte ürün geliştiren Tayvanlı
Asustek şirketi 199 – 299 Usd arası Notebookları çok yakın
zamanda piyasaya süreceğini açıkladı. Asus halen dünyanın
en büyük 10 dizüstü bilgisayar üreticisi arasında yer alıyor.

Sony’den “Ayıplı” Ürün çağrısı
Sony, Eylül 2005’te pazara sunduğu “Cyber-shot” DSC-T5
Dijital Fotoğraf Makinesinin bazı birimleriyle ilgili olarak,
fotoğraf makinesinin altındaki metal kaplamanın kıvrılma
olasılığı olduğunu ve bunun da dokunulduğunda kullanıcının
cildinde kesik ya da çiziğe neden olabileceğinden dolayı bu
ürünü toplayacağını ve ücretsiz olarak değiştireceğini
duyurdu.

Çin’deki oyun bağımlılığına karşı savaş
Çin’de internet oyunları üreten
şirketlerin kullanıcılara kimlik
bilgisi sorması kararlaştırıldı.
Buna göre şirketler, 18 yaş
altındakilerin
3
saatin
sonunda oyunu bırakmalarını
ve “uygun bir fiziksel egzersiz”
yapmalarını
bildiren
bir
program da yüklemek zorunda
kalacaklar. Eğer kullanıcılar oyuna devam ederse, yüklenen
program oyunda kazanılan puanların yarısını silecek. 5 saatin
sonunda hala oyunu bırakmamış olan kullanıcıların ise tüm
puanları silinecek.
Çin Hükümeti’nin Basın ve Yayın İdaresi’nden yapılan
açıklamaya göre uygulama, oyun bağımlılığıyla savaşmayı,
“İnternet ortamını temizlemeyi” ve “medeni İnternet
kullanımına” teşvik etmeyi amaçlıyor. Ne diyelim darısı bizim
internet cafelerdeki gençlerin başına, bu arada umarım bu
uygulama gençlerin oyunları sadece daha hızlı oynamasını
sağlamaz…
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