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Geleceği 'Bulut
şekillendirecek

Windows 7 yi çok sevdik

Bilişim'

Dünyada ve Türkiyede İnternet
kullanımın yaygınlaşması, ve
İnternet hızının artması ile
birlikte Cloud Computing (Bulut
Bilişim) sayesinde internet olan
her alan ofisiniz, İnternet'e
girebilen
her
aygıt
da
bilgisayarınız olacak.
Bilgisayar programları artık sadece kişisel bilgisayarınıza
yüklenip çalışmıyor, Internet üzerinden kiralayıp
kullanabileceğiniz servisler olabileceği gibi ücretsiz hizmet
veren Web sitelerinden de faydalanıp resimlerinizi, Ofis
belgelerinizi veya istediğiniz herhangi tür belgenizi şu
anda bile depolayabilir ve paylaşabilirsiniz.
Bulutların arasından apartman dairesi kiralamak size
yetmezse,
komple
Server
kiralayarak
tüm
uygulamalarınızı yani şirketinizi bulutların üzerinde
müstakil bir eve de taşıyabilirsiniz.

Microsoft
ve
Toyota
güçlerini bulut bilişim
için
birleştiriyor
Bilgisayar
ve
otomobil
sektörünün iki dev adı iş
ortaklığına gitme kararı aldı.
Microsoft ile Toyota firmaları,
aralarında vardıkları anlaşmaya göre bundan böyle
Windows Azure teknolojisi üzerinde yükselecek yeni bir
otomobil telekomünikasyon platformu geliştirecekler.
Yeni teknolojinin entegrasyon sürecinin tamamlanması ile
birlikte hem elektrikli hem de melez araçlarda enerji
verimliliği çok daha etkin biçimde yönetilebilecek ve bunun
yanı sıra bulut bilişimin getirisi sayesinde kullanıcılar
araçları, evleri ve akıllı telefonları arasında oluşturulacak
birbiri ile bağlantılı sistem sayesinde görevleri uzaktan da
kontrol edebilecekler.
Örneğin, soğuk kış günlerinde evimizden çıkıp aracımıza
gitmeden önce telefonumuz üzerinden otomobilimizi
ısıtmaya başlayabileceğiz gibi, yolculuğumuz bitmeye
yakın da evimize girmeden uzaktan ısıtılması mümkün
olacak.

Microsoft‟un Vista‟dan sonra çıkarttığı
ve kullananlar tarafından
ilgiyle
karşılanan Windows 7 tam 18 aydır
piyasada bulunuyor. Windows 7′nin
Vista'dan
sonra
performansı,
güvenliği sorunsuz çalışması ve
donanım tanıtma problemini ortadan kaldırılması ile XP‟yi
gölgede bırakarak bu zamana kadar 350 milyon lisans
sattı. Son zamanlarda gündem konusu olan ve çok
tartışılan Windows 8′in de yakın zamanda piyasadaki yerini
alacak olması, Windows hayranlarını daha da
heyecanlandırdı.

Garanti Kartı Devri Yeniden Başlıyor…
4077 sayılı kanun ile artık tüm ürünlerin yetkili servise
getirilirken garanti kartının olma zorunluluğu geldi. Fatura,
sevk irsaliyesi gibi belgeler garanti kartı yerine
geçmeyecek. Bununla birlikte firmalar garantiye ürün alım
sistemleri gözden geçirerek yenilediler ve bayilerine de
gerekli duyurularını yaptılar. Ürünlerin garanti kartlarını
saklamayı ve yetkili servise giderken de yanınızda
götürmeyi unutmayın.

22 Ağustos Filtresi
22 Ağustos 2011 tarihinde
yürürlüğe girecek 'İnternetin
Güvenli Kullanımına İlişkin
Usul
ve
Esaslar'
hükümlerine
göre
kullanıcılar
BTK
'nın
belirlediği 4 internet filtresinden birini „yasa gereği‟ seçmek
zorunda kalacak. Devreye girecek düzenlemeye göre 4 tip
filtre 'aile, çocuk, yurtiçi ve standart paket' olarak
sıralanıyor. BTK'ın açıklamalarına göre filtreleri DNS
ayarlarını değiştirerek aşmak mümkün olmayacak ve filtreyi
aşmak ya da aşmaya çalışmak suç sayılacak. Ayrıca
internet
servis
sağlayıcıları
filtrelerin
aşılmasını
engellemekle sorumlu tutulacak, aksi halde onlara da ağır
para cezaları öngörülüyor. Şu anda her internet
kullanıcısının zaten Standart Paket'e tâbi olduğu ve yeni
uygulamayla birlikte dilerlerse diğer paketlerden birini
seçme şansına sahip açıklandı.

HP artık "Made In Turkey”
’de bulutlara çıktı
Devlerin bulutlar üzerinde yer kapma yarışı sürerken
Netsis‟ in buna seyirci kalması tabii ki kaçınılmaz.. Netsis,
en küçük paketi olan Netlite‟ı artık Web üzerinden
kiralama yöntemi ile müşterilerin hizmetine sundu.
Böylelikle artık sadece işyerinizde değil, evinizde,
müşteride yani internet olan her yerde Netsis yanınızda
olacak. “Satın alma kirala” kervanına katılan Netsis ileriki
dönemlerde “kullandığın kadar öde” veya “kayıt başına
ücretlendirme” gibi modellere yatay geçiş yapmayı
hedefliyor..
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Çankaya-İzmir

HP Türkiye'den beklenen haber geldi.
Firmanın Foxconn ile birlikte kurduğu
bilgisayar
fabrikası
üretime
başladı.
Çorlu'daki fabrikalarında bilgisayar üretimine
başlayan Hp, "Made In Turkey " imzalı 2,4 milyon
bilgisayarın dünyanın dört bir yanında satışa sunulacağını
açıkladı. HP Türkiye'yi heyecanlı bir yılın beklediği,
Foxcon işbirliğinde 60 milyon dolar yatırımla hayata geçen
Çorlu'daki
fabrikanın,
Türkiye'ye
stratejik
önem
kazandırdığı
ortada.
2011'in,
akıllı
telefonlarla
bilgisayarların iç içe geçmeye başladığı bir yıl olduğundan
dolayı HP'nin Palm'i satın alması sonucunda Türkiye'de
akıllı telefon üretimini de yapması bekleniyor.
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