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Bu yıl nihayet  
IPTV geliyor
Türk  Telekom  TV  izleme
alışkanlığınızı  tümüyle
değiştirecek  yepyeni  bir
teknolojinin  altyapısını  hazırlıyor.
Bu  altyapı  sayesinde  artık  TV,
bilgisayar,  DVD/VCD,  telefon  ve
daha  birçok   özellik  tek  bir

platformda birleşiyor. 
IPTV  (Internet  Protokol  Televizyon),  televizyon  ve  görüntü
sinyallerinin  izleyicilere  internet  protokolü  üzerinden
dağıtılması anlamına geliyor.   Bu sistem genel  olarak geniş
bant  işletmecileri  tarafından  sağlanan  internet  bağlantısına
paralel  olarak,  aynı  altyapı  üzerinde  tahsis  edilen  bir  bant
genişliğiyle sağlanacak.
IPTV’  nin  geleneksel  TV  sistemlerine  göre  en  önemli
avantajları  her  kullanıcının  ayrı  bir  yayını  izleyebilmesi  ve
sistemin  interaktif  olması.  Bu  sayede  kullanıcılar,  elinde
kumandası  ile  DVD izlermiş  gibi  durdurma,  ileri  ya  da  geri
sarma  özellikleri  ile  yayın  denetimi  imkanına  ve  de  web
uygulamalarında  olduğu  gibi  izleyeceği  şeyi  özgürce
seçebilme olanaklarına kavuşacak. IPTV sayesinde yayıncılık
anlayışı  da  devrim  geçirecek.  İzleyiciye  sunulan  özgürlük
sayesinde,  yayıncılar  kişiye özel yayın seçenekleri  sunacak,
seçim hakkı izleyicilerde olacak.

Önce Sistem Güvenliği
 1. Antivirüs yazılımı

Eğer  internet  kullanıyorsanız  ve
Bilgisayarınızda  Lisanslı  Antivirüs
yazılımı  yoksa  şu  an sisteminizde

. % 99 Virüs var. Sisteminizi mutlaka
ücretli  ve  Lisanslı  Antivirüs  yazılımları  ile  koruyunuz.  Aksi
taktirde güncel  Virüslerin Bilgisayarınıza zarar vermesi  hatta
özel belge ve bilgilerinizi (Kredi kartı ve Bankacılık şifrelerini)
dışarıya aktarma ihtimali mevcuttur.

2. Yedekleme cihazı
Sisteminiz  istediği  kadar  güvenli  olsun,  bilgilerinizi  (özellikle
Ticari  yazılım  datasını)  mutlaka  bilgisayarın  dışına  (CD’ye,
Dvd’ye veya harici Harddisk’e) kopyasını alarak yedekleyin.  

3. Kesintisiz Güç Kaynağı
Elektrik kesintileri hem bilgisayarınıza, hem işletim sisteminize
hem  de  yazılımlarınıza  zarar  verir.  Elektrik  kesintileri  çok
yaşanıyor ise Kesintisiz Güç Kaynağı kullanın.

Belirttiğimiz  bu  üç  madde  haricinde  yapılabilecek  daha
güvenlik önlemleri mevcuttur; mesela Proxy dediğimiz internet
ağı denetimi ve filtrelemesi veya Firewall (güvenlik duvarı) ile
sisteminizin saldırılara karşı korunması gibi, ama en önemlisi
Antivirüs  yazılımı  ve  yedekleme,  bu  iki  önlemi  almadığınız
sürece Tehlikedesiniz.

Expo’ya sadece günler kaldı
Expo’nun  hangi  ülkeye  verileceğine  dair  kararın
açıklanmasına  sadece  günler  kaldı.  Expo’nun  internet
sitesinden İzmir’e oy verin:  http://www.infoexpo2015.com/

 

NetKa ile Siparişler Netsis’de
Ege-tes  Netsis@6  paketiyle
entegre çalışabilen Katolog ve
Sipariş  yazılımını  tamamladı.

Özellikle  pazarlama  şirketlerin  Plasiyerleri  için  düşünülen
NetKa Notebook sayesinde  müşterilerine ürünleri  tanıtıp  ve
sepet  mantığı  ile  de  sipariş  toplama  olanağı  sunuyor.
Böylelikle  Sipariş  formların  doldurulmasına  ve  tüm  sipariş
Formların  teker  teker  Netsis’e  girilmesine  gerek  kalmıyor.
NetKa  1  Nisandan  itibaren  Egetes  tarafından   satışa
sunulacak.

Microsoft Server 2008 çıktı
Dünya  çapında  gerçekleştirilen  İş  Ortakları  Konferansı’nda
duyurulduğu  üzere  Windows  Server  2008’in  lansmanı  27
Şubat 2008 günü Los Angeles’ta Visual Studio 2008 ve SQL
Server 2008’in lansmanıyla birlikte gerçekleştirildi.
Windows  Server  2008  özellikle  basitliği,  yönetebilirliği  ve
kolay  kurulumu  ile  dikkat  çekerken  daha  güvenli  ve  daha
esnek bir platform sunuyor.
Microsoft’un   SQL  Server  2008  ile  ilgili  sloganı  ise  :  “Her
yerde, her zaman, sizin veriniz…”.

Bill Gates : Yakında Klavye ve Mouse’a 
ihtiyaç kalmayacak

Bill  Gates,  Ocak  ayında  Las
Vegas  kentinde  başlayan
Elektronik  Fuarı’nın  (CES-
Consumer  Electronic  Show-
Tüketici  Elektroniği  Fuarı)
açılışında yaptığı  konuşmada,
dijital  dünyanın  geleceği
konusundaki  öngörülerini
anlattı.

10 yılda bilgisayarların sadece masa üstünde değil, masanın
içinde ve her yerde olacağını söyleyen Bill Gates, insanların
dosya  ve  uygulamalarına  mobil  telefon,  bilgisayar  veya
televizyon  gibi  her  cihazdan  ulaşabilecekleri  öngörüsünde
bulundu.
Yeni  dijital  dönemde  online  alışveriş  ve  online  sohbet  gibi
birçok  web  aktivitesinin  3  boyutlu  ortamda  yapılacağını  da
söyleyen Bill Gates, gelecek 10 yılın en önemli değişikliğinin
ise  kullanıcıların  bilgisayarları  ile  el  hareketleriyle  iletişime
geçecekleri “doğal kullanıcı ara yüzü” olacağını vurguladı.

Noktadan Noktaya G.SHDSL Nedir?
G.SHDSL  Türk  Telekom’un  hem  TTnet  hem  de  Turpak
altyapısını  kullanarak,  noktadan-noktaya  ve  noktadan-çok
noktaya iletişim sağlayan, yeni bir hizmetidir.

Uzak ofisleri  bulunan ve bu noktalarla data,  ses ve görüntü
iletişimi  yapmak  isteyen  tüm  firmaların  kullanabileceği  bir
hizmettir. Frame Relay, Kiralık Hat devrelere göre ucuzdur ve
aynı  zamanda  kapalı  şebeke  olduğu  için  internet  güvenlik
sorunlarını da içermez.
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