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Bilişim Ürünlerinde KDV  %8 oldu
Bilişim  ürünlerinde  beklenen  Kdv  indirimi  30  Mart  tarihinde

resmi  gazetede
yayınlanarak  yürürlüğe
girmiştir.  3  aylık  bir  süre
için yürürlüğe giren Bilişim
ürünlerindeki  Kdv  indirimi
maalesef  tüm  Bilgisayar
ürünlerini
kapsamamaktadır.
Toplama  Bilgisayarın
temelini oluşturan İşlemci,
Anakart ve Ram  %18 Kdv

ile  satılmaya  devam  edilecek.  Dolayısıyla  Kdv  indiriminden
daha çok Notebook, Yazıcı, Ana Makine veya ithal ve Markalı
Bilgisayar almak isteyen Müşteriler faydalanacaklar. Özellikle
Notebook (Dizüstü Bilgisayar)  satışlarında bu bağlamda artış
bekleniyor.

Microsoft’un 7’si 2010 başında
Microsoft’un  yeni  işletim  sistemi  Windows  7’nin  öncekilere
oranla  daha  az  enerji  tükettiğini,  birden  fazla  dokunmalı
arayüzleri desteklediğini, öncekilere oranla daha çabuk açılıp
kapanacağını, daha az güvenlik alarmı vereceğini ve dizüstü
bilgisayarların  batarya  ömrünün  uzamasını  sağlayacak
şekilde daha az enerji tüketeceği belirtiliyor.

Microsoft,  Windows  7`nin
çok  dokunmalı  arayüzü
desteklediğini,  ev  ağı
kurmayı kolaylaştırdığını ve
cep telefonu, dijital fotoğraf
makinesi  gibi  cihazlarla
daha  uyumlu  olacağını
kaydediyor.  Windows 7`nin
güncellenmiş  bir  görev
çubuğu,  yeni  hareketli

masaüstü  efektleri,  içeriğe  duyarlı  mönüsü  ve gösterişli  bir
masaüstü arama özelliği ile dikkat çekecek. Windows 7’nin, 1
GB Ram ve 1 Ghz hıza sahip işlemciyle dahi çalışabileceği,
Ticari versiyonunu Ocak 2010`da piyasada olması planlandığı
açıkladı.

1 Nisan Virüsü : Kido (Conficker)
Kaspersky  nin  Web  sitesinde
yapılan  açıklamaya  göre  Kido  ilk
Kasım  2008  de  ortaya  çıkmış  ve
genellikle  taşınabilir  Bellekler,
harici  Diskler  ve  maillerle
yayılmıştır.  Bu  solucan  virüs’ü  1
Nisan’da  kendini  güncelleyerek
daha  güçleneceği  ve   özellikle
Bilgisayar kullanıcılarının Microsoft
ve  antivirüs  sitelerine  erişimlerini

dolayısıyla  da  güncelleme  yapmalarını  engelleyeceği
söylenmektedir.  Şu  anda  yaklaşık  5-6  Milyon  civarında
Bilgisayara  Kido  Virüs’ü  bulaştığı  sanılıyor.  Bu  tarz
Viruslerden korunmanın yöntemi ise; birincisi lisanslı antivirüs
programı kullanarak sürekli güncellemek ve birkaç günde bir
bilgisayarınızı  taramaya  bırakmak;  ikincisi  ise  lisanslı
Windows  kullanıp  sürekli  update  ederek  (güncelleyerek)
Windows  içerisindeki  açıkların  ve  hataların  giderilmesini
sağlamaktır.   Eğer  şu  anda  Microsoft.com  sitesine
erişemiyorsanız  muhtemelen  bilgisayarınızda  bu  siteleri
engelleyen bir virüs mevcuttur.

 

Blu-ray Piyasada
Blu-ray Disk ( BD ) olarak ta bilinen
yeni  nesil  optik  disk  formatıdır,
format  özellikle  yeni  nesil  yüksek
çözünürlüklü   (HD)  videoların  tek
bir  diskte  saklanabilmesinde
yardımcı  olurken  aynı  zamanda
çok  büyük  miktarda  veri
depolamaya  yardımcı  oluyor.  Tek
tabakalı  bir  Blu-ray disk 25 GB’lık
kapasitesi  ile  iki  saatten  fazla

HDTV kalitesinde  görüntü  veya  13  saat  civarında  standart
çözünürlüklü görüntü saklayabiliyor. Çift tabakalı biçimi ise 50
GB veri depolama kapasitesine sahip.
Halihazırda kullanılmakta olan DVD gibi optik disk teknolojileri
veri  yazmak  ve  okumak  için  kırmızı  lazer  kullanırken,  yeni
format mavi-menekşe lazer kullanmakta. Blu-ray ürünler aynı
zamanda CD ve DVD’leride  oynatabilmektedir.  Önümüzdeki
yıllarda HDTV’ ye geçiş ile birlikte Blu-ray cihazların VCD ve
DVD kaydedicilerin  yerini  alması  beklenmektedir.  Bu format
aynı  zamanda gelecekte  bilgisayarlardaki  veri  depolama  ve
yüksek çözünürlüklü filmler için standart olacak gibi duruyor.

Her türlü doküman ve
Web sayfası
istediğiniz dilden

istediğiniz dile ücretsiz Tercüme edilir.
Her geçen  gün kendisini  biraz  daha geliştirerek  insanların
vazgeçilmezi haline gelerek, dünyada en çok tıklanan ve en
çok  kullanılan  arama  motoru  olan  Google
http://www.translate.google.com  sitesi  ile  kullanıcılarına
ücretsiz  ve  kullanımı  kolay  bir  hizmet  daha  sunuyor. 
İstediğiniz makaleyi yazın, hatta kopyala yapıştır yöntemi ile
siteye atın ve istediğiniz dile çevirin.  Ya da hiç uğraşmayın
direkt sitenin ismini yazın ve tercüme edilmesi istediğiniz dili
seçin, birkaç saniye içerisinde önünüzde. 

Dört Çekirdek Core İ7
Çift  çekirdek  işlemcilere  daha  yeni
alışmıştık  ama  Intel  çift  çekirdekli
işlemci devrini kapatıyor. Core i7 ile
birlikte  her  zaman  olduğu  gibi
Anakart ve Ram’lerde değişiyor.
Core i7 temelli  anakartlarda sadece
DDR3 bellek desteği  sunacak.  Yine

daha az enerji ve daha çok performans var. Özellikle 8 Mb
L2 Cache ile aynı anda birden fazla uygulamayı daha rahat
çalıştırabileceksiniz.  Core  i7'nin  ilginç  özellikleri  arasında
bütünleşik bellek denetleyicisi ve Hyper Threading'in dönüşü
var.  En  son  bahsedilen  özellik  Pentium  4  zamanında
kullanılmıştı  ve birden çok işlem parçacığını  paralel  olarak
çalıştırma  mantığını  baz  alıyordu.  Böylece  CPU  işletim
sistemine  çekirdek  sayısını  iki  kat  daha  fazlaymış  gibi
gösteriyor ve birden çok görevi aynı anda işleyebiliyor.
Özellikle  3  Boyutlu  oyun  meraklıları  için  Intel  “oyunlarda
mükemmel  gerçeklik  için  tasarlanmış  ve  sanal  gerçekliği
gerçek olaydan ayıramayacaksınız” diye açıklama yapmış.
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