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Microsoft Office 2010  
Aylardır internette Beta Sürümü 
meraklıların beğenisine sunulan 
Microsoft Office 2010 nihayet 
birkaç hafta sonra İngilizce 
Versiyonu ile, Eylül ayında ise 

Türkçe Versiyonu ile piyasaya çıkıyor.   
Ortak projelerin ve belgelerin üzerinde birlikte çalışmaya 
özellikle önem verilmiş olan bu versiyonda; mümkün olan 
en basit iletişim yollarının ve gerekli kaynakların her 
zaman ulaşılabilir olması için  gereken araçlarda ,Office 
sistemine entegre edilmiş. Resim işleme, effect verme 
,video klipleri oluşturma, varolan video kliplerinde ekleme 
çıkarma, Excel’de satır bazında uğraşmadan grafik 
ekleme, Outlook’ta yanlış veya eksik mail gönderirken 
kullanıcıyı uyarması, Word'deki arama fonksiyonu ile 
doküman başlıklarına, sayfa sayısına ya da özel kriterlere 
göre sınıflandırabilmesi de diğer yeni özellikleri. En ilgi 
çekici fonksiyonu ise sadece metin içerikleri değil; resim, 
tablo, formül ve altbilgilerinde aramaya dâhil edilmesi. 
Kısaca Office 2010’ un  tüm yeniliklerini anlatmaya 
kalkarsak sayfalar sürer, ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz 
Office bu sefer çok konuşulacak... 
 

5651 Sayılı Kanun 
04/05/2007 tarihinde internet 
ortamında işlenen suçlarla 
mücadele edilmesi konusunda 
5651 sayılı bir Kanun çıktı, 
beraberinde ise internetin 
toplu olarak kullanımını 
sağlayan kişilere belirli 

sorumluluklar getirdi. "Toplu İnternet Kullanım Sağlayıcı" 
olarak adlandırılmanız için  ille de internet kafe veya servis 
sağlayıcısı olmanız gerekmez. Eğer kurumunuzda 
çalışanlarınıza veya misafirlerinize internet erişimi 
sunuyorsanız "Toplu İnternet Kullanım Sağlayıcı" 
statüsüne girmektesiniz. İlgili yönetmeliğin maddeleri 
gereğince, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici 
tedbirleri almak ve iç IP dağıtım loglarını elektronik 
ortamda ve mühürlü (değiştirilemez) olarak kendi 
sistemlerinize kaydetmekle yükümlüsünüz. Aksi taktirde, 
yani suç oluşturan içeriklere erişimi tespit edilir ve bu suçu 
işleyin kişi istenen rapor ile tespit edilemez ise doğrudan 
şirket sahibi veya yetkilisi sorumludur. Sorumlular işlenen 
suça göre 1-8 yıl arasında hapis  ile cezalandırılır. 
Yapılacak esasında bellidir; bir Gateway cihazı ile 
şirketinizde Internet erişimini kontrol altına almak, belli 
kişilerin  belli sitelere erişimini sağlamak ve herkesin 
internet trafiğini denetim altına almaktır.  
  
 

TurkcellNum8 
Turkcell, dünyada çocuklar için 
tasarlanmış ilk ‘yer gösteren’ 
kol saatini piyasaya sundu. 
TurkcellNum8 adını taşıyan 
GPS’li kol saati, kesilemeyen 

ve çıkarılamayan çelik kayışa sahip. Saat sadece 
ebeveynler tarafından özel bir güvenlik sistemiyle takılıp 
çıkarılabiliyor. Ebeveynin saati açmak için ,ebeveynin 
SMS komutuyla ya da portal üzerinden ‘kayışı çöz/Kapat’ 

.  
NAS Server 
NAS (Network Attached 
Storage) yani Network’e 
bağlı depolama birimi, 
klasik file server (dosya 
sunucusu) özelliğine sahip 
Direct Attached Storage'a 
benzer. NAS 
birimi üzerindeki işletim 
sistemi ve yazılımı ile data 
yedekleme cihazına 

fonksiyonellik kazandırır, klavye, mouse ve ekran ihtiyacı 
hissetmeksizin web arayüzüne sahiptir. Genellikle bir ya da 
daha çok disk barındırırlar, RAID (redundant arrays of 
independent disks), geleneksel file server gibi yapılandırılır 
ve bu sayede dosyalarınızın yedeği bile yedekli çalışır. 
Şirketinizde eğer çok kullanıcılı Ticari veya benzeri bir 
yazılım kullanmıyor ama dosyalarınızı ortaklaşa merkezi bir 
yerde saklayıp kullanmak durumunda iseniz artık Server ve 
gerekli yazılımlara büyük bütçeler ayırmak zorunda 
değilsiniz.  
 
 
Herkeze ücretsiz 25 Gb FTP alanı : Sky Drive 

Msn live hesabı kullananlar için 
süper bir yenilik. Internet olan her 
yerde, tek şifreyle resmen sabit bir 
diskiniz var. Önemli dosyalarınızı , 
belgelerinizi, kataloglarınızı, fiyat 
listelerinizi, resimlerinizi, 
videolarınızı, müziklerinizi … ne 
varsa ayrı ayrı klasörlerinizde 

tutabiliyor ve eğer isterseniz ortak klasöre atıp istediğiniz 
kişilerle paylaşıp erişmelerini sağlayabiliyorsunuz. Mesela 
önemli bir dökümanı birisine iletmeniz gerekiyor , ama mail 
ile gönderilemeyecek kadar büyük, hemen msn şifrenizle 
skydrive.com adresine giriyor ve belgenizi oraya 
atıyorsunuz, sonra da linki ilgili kişiye gönderip kendi msn 
şifresi ile girip indirmesini söylüyorsunuz. Kullanıcılara 25 
GB gibi büyük bir alan tahsis etmesi gerçekten muhteşem. 
Dikkat edilmesi gereken tek bir kural var; Msn şifrenizi 
kesinlikle kaybetmeyecek veya başkaların öğrenmesine 
izin vermeyeceksiniz. 
 
 

 
İPad  çıktı 
ABD'deki 221 Apple 
Store'da  raflarda yerini 
alan Apple'ın tablet 
bilgisayarı iPad'i almak 
isteyenler mağazaları 
önünde uzun kuyruklar 
oluşturdu. 16 GB'liği 

499, 32 GB'liği 599 ve 64 GB'liği ise 699 dolardan satışa 
sunulan iPad'i, daha öndeden ön sipariş verenler alabildi.  
Wi-Fi'lı modeli 680 gram olan cihazın, 1 Ghz'lik işlemcisi ve 
9.7 inçlik ekranı bulunan 16, 32 ve 64 GB'lik üç hafıza 
seçeneği ile teknoloji dünyasının raflarında yerini aldı. Akıllı 
cep telefonları ile dizüstü bilgisayar teknolojisini tek bir 
cihazda birleştiren iPad, 24.2 cm yüksekliğine, 18.9 cm 
genişliğe ve 1.3 cm'lik kalınlığa sahip. iPhone'daki çığır 



düğmesine basarak sistemi devre dışı bırakması 
gerekiyor. Ebeveyn kontrolü olmadan saat çıkarılırsa ‘saat 
izinsiz çıkarıldı’ mesajı ile beraber saatin çıkarıldığı en son 
lokasyon bilgisi SMS ile gönderiliyor.  
 

açan başarısını klavye ve mouse u tarihe karıştıran, 
dokunmatik ekranlı tablet PC'si iPad ile laptoplara karşı da 
tekrarlamak istiyor. Son iki haftada 300 bini bulan ön 
siparişler, dikkate alındığında Apple'ın bu yıl için 6 ile 7 
milyon arasında iPad satması bekleniyor. 
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