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İçerisinde bulunduğumuz 2017 yılının henüz
ilk çeyreğinde uluslararası ölçekte sektörde
çalışmalar yapan markaların güç birliği
yapması, birleşmesi veya belirli projelerde
ortak çalışmalara imza atmaya başlaması
dikkat çekiyor. Ürün veya hizmetleri geliştirme
noktasında da artık mevcut olarak ilgili
konularda geliştirmeler yapan şirketleri satın
almak veya proje bazlı ortaklığa gitmek son
dönemin tercih edilen iş ortaklığı modeli
haline geldi. Buna benzer bir birleşmenin
geçtiğimiz ay siber güvenlik tarafında da
gerçekleşmesi gözlerden kaçmadı. Check
Point, Cisco, Fortinet, Intel Security, Palo
Alto Networks ve Symantec şirketleri git gide
gelişen ve artan siber güvenlik tehtidlerine
karşı ortak bir istihbarat ittifakı kuracaklarını
duyurdular. Bu altı kurucu üye kullanılabilir
tehdit verilerini paylaşarak yeni ve otomatik
tehdit istihbaratı paylaşım platformuna katkıda
bulunacak ve böylece siber saldırganlara
karşı CTA’nın koordineli çalışmalarını daha da
ileriye taşıyacaklar. 2017 yılının geriye kalan
döneminde de muhtemelen bu gibi birleşme
ve ortak çalışmaları sıkça görmeye devam
edeceğiz
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VMware Premium Üye Olarak
OPEN-O projesine katıldı
OPEN-O PROJESİ
Premium üye olarak
OPEN-O projesine katılan
VMware ağ fonksiyonları
sanallaştırma (NFV)
alanında sektörün açık
standartlara dayalı
orkestrasyona geçişine
yardımcı olacak.

VMware, önde gelen haberleşme, kablo ve bulut
operatörlerinin ağ fonksiyonları sanallaştırma (NFV) altyapısı,
yazılım tanımlı ağlar (SDN) ve güncel olmayan eski ağlar
üzerinde uçtan uca hizmet verebilmelerini sağlayan ve The
Linux Foundation tarafından yürütülen açık kaynak projesi
OPEN-O’ya katıldığını duyurdu.
VMware ‘Premium Üye’ olarak hem yönetim kurulunda hem de
pazarlama komisyonunda yer alacak ve teknik yönlendirmenin
yanı sıra açık ve standartlara dayalı orkestrasyonun akışını
ileri seviye taşıyan önemli bir rol oynayacak.
China Mobile, China Telecom ve Hong Kong Telecom (HKT)
gibi dünyanın en büyük operatörlerinin çoğu OPEN-O’daki
VMware dahil olmak üzere birçok açık ağ inovatörünün
arasına katılıyor.
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Hypervisor Introspection
Citrix Zirvesinde Tanıtıldı

Citrix, Unidesk’i
Satın Aldı!
İş ortakları ve müşterilerin masaüstünü ve uygulamaları
XenDesktop ve XenApp ile güvenli bir şekilde kurup
yönetebilmelerini kolaylaştırmak için Citrix, katmanlama
(layering) isimli çığır açan Windows uygulama paketleme
ve yönetme teknolojisinin mucidi Unidesk’i satın aldığını
duyurdu. Windows işletim sisteminin kendisi (OS
katmanı), uygulamalar (app katmanları) ve tüm kullanıcı
ayarlarını, uygulamalarını ve verilerini saklayan üzerine
yazılabilir kalıcı bir katman da dahil olmak üzere tüm
Windows çalışma alanını modüler sanal diskler halinde
katmanlayarak uyumluluğu artıran full-stack katmanlama
teknolojisini sadece Unidesk sunuyor.
Citrix, Unidesk’i VMware Horizon ve Microsoft sanal
masaüstü kurulumu müşterileri için tek başına bir ürün
olarak satmaya devam edecek.

Global antivirüs yazılım şirketi
Bitdefender, 9-11 Ocak 2017 tarihlerinde
California’nın Anaheim kentinde
düzenlenen Citrix Zirvesi 2017’de
yeni ürünü Bitdefender Hypervisor
Introspection’ı tanıttı.Altyapıyı korumak
için siber güvenlik çözümlerine
harcamanın 1 trilyon doları aşması
beklenirken, siber suçların 2021 yılına
kadar 6 trilyon dolara mal olacağı
tahmin ediliyor. Sistem açıkları ve hatalı
yapılandırmalar nedeniyle artmakta olan
güvenlik zorlukları, 1 milyondan fazla
insanı her gün siber suç mağdurlarına
dönüştürebilir. Global antivirüs yazılım
kuruluşu Bitdefender, 9-11 Ocak
2017 tarihleri arasında California,
Anaheim’da düzenlenen Citrix Zirvesi
2017’de sanallaştırılmış ortamları
kalıcı tehditlerden korumak için devrim
niteliğindeki teknolojisi Bitdefender
HVI’yı (Hypervisor Introspection) sergiledi.
XenServer API’leri ile entegre olan HVI,
APT’ler (Hedef Odaklı Saldırı) de dahil
olmak üzere gelişmiş ve bilinmeyen
tehditleri algılamak ve engellemek için
kernel modu ve kullanıcı modu belleğini
değiştirmeden hypervisor seviyesinde
çalışıyor. XenServer Direct Inspect
API’sinden yararlanan HVI, her bir VM’nin
ham belleğini taradığı için ring-1’de
çalışıyor ve hem kullanıcı modunda hem
de kernel modunda konuk belleğinde
detaylı bir bilgi veriyor. HVI, donanım
düzeyinde VM’lerden tamamen ayrıldığı
için, konuk işletim sistemlerinin ve
açık güvenlik araçlarının bütünlüğünü
sağlayabiliyor.

07

Oracle Yatırımlarıyla
Bulut Hizmetlerini Genişletiyor
ORACLE BULUT

Oracle yatırımlarıyla
birlikte, bulut stratejisi
dahilinde bu bölgesel
genişlemesi kapsamında
Reston-Virginia, Londraİngiltere ve Türkiye yer
alacak.
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Oracle yatırımlarıyla birlikte, bulut stratejisi dahilinde bu
bölgesel genişlemesi kapsamında Reston-Virginia, Londraİngiltere ve Türkiye yer alacak. Mühendislik ve altyapı
alanındaki kapsamlı yatırımlarıyla bulut müşterilerine yönelik
taahhüdünü sürdüren Oracle, bugün önümüzdeki altı ay
içinde üç yeni Bölge’yi devreye alma planlarını duyurdu.
Oracle’ın bulut stratejisi dahilinde bu bölgesel genişlemesi
kapsamında Reston-Virginia, Londra- İngiltere ve Türkiye yer
alacak.
Bu üç yeni bölgenin 2017 yılının ortalarında devreye girmesi
bekleniyor. Bu genişleme ile de birlikte Oracle, global 29
Bölgesi ile beraber son 24 ay içinde bulut platformunun
bölgesel varlığını iki katına çıkarmış olacak. Diğer ilave
bölgelerin ise 2018 yılının ortalarına dek Asya-Pasifik, Kuzey
Amerika ve Ortadoğu’da devreye alınması planlanıyor.

Türkiye’nin Yerli Veri
Şifreleme Yazılımı
Eluvium
Veri hırsızlığının önüne geçmek
için geliştirilen Eluvium ile artık
tamamen yerli bir şifreleme
yazılımımızın olması özellikle
ülke siber güvenliği açısından
dışa
bağımlılığı
ortadan
kaldıracak bir uygulama.
Eluvium
şifreleme
yazılımı
AES, Serpent, CAST6 ve
Twofish gibi güvenilir şifreleme
algoritmalarını kullanarak veri
güvenliğini sağlayabilmektedir.
Ayrıca kombo şifreleme özelliğini
kullanarak
dosyalarınızın
güvenliğini arttırabilirsiniz.
En
güzel
özelliklerinden
bir diğeri ise herhangi bir
internet bağlantısına ihtiyaç
duymadan şifreleme yapabilme
ve
dosyaların
güvenliğini
sağlayabilmek.
Eluvium‘un
diğer
özellikleri
de yazılımın kendi içinde
bulunan güncelleme eklentisiyle
gelen güncellemeleri kolayca
yükleyebiliyorsunuz ve sahip
olduğu dosya koruma modülü
hırsızlık gibi durumlarda önlem
alabilmenizi sağlıyor.

Ülkemizde geliştirilen ve ilk yerli veri şifreleme yazılımı
Eluvium geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Eluvium
şifreleme yazılımı askeri standartlarda 256 bit şifreleme
yaparak önemli verilerinize erişimi, üçüncü taraflar
tarafından düzenlenmesini ve görüntülenmesini
engelliyor.

Disk Wipe özelliği diskinizde
silinmiş olan dosyaları geri
kurtarma ve veri kurtarma
işlemleri gibi durumların önüne
geçme şansı veriyor.
Detaylar için inceleyebilirsiniz:
https://eluvium.info
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//BÜYÜK VERİ
Şirketlerin
%83’ü orta
ila büyük
ölçekte yatırım
yaptıklarını
söylerken,
sadece %33’ü
büyük veriden
fayda elde
edebildiklerini
söylüyor;
neredeyse
yarısı için ise
bir sonuçtan
bahsetmek için
henüz çok erken.

Şirketler Büyük Veriye
Ne Kadar Yatırım Yapıyor?
Şirketlerin %83’ü orta ila büyük ölçekte
yatırım yaptıklarını söylerken, sadece
%33’ü büyük veriden fayda elde
edebildiklerini söylüyor; neredeyse yarısı
için ise bir sonuçtan bahsetmek için henüz
çok erken.Computerworld’un haberine
göre büyük veri hızla büyümeye devam
ediyor, fakat bundan aynı oranda büyük
sonuçlar elde edildiğini söylemek için
henüz erken olabilir.
Büyük veri alanında çalışan profesyoneller
arasında geçtiğimiz günlerde yapılan bir
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anketten çıkan sonuca göre, kurumsal
şirketler büyük veri alanına kayda değer
ölçekte yatırım yapıyor. SAS’ın yürüttüğü
ankete
göre
katılımcıların
%83’ü,
şirketlerinin yaptığı yatırımı “orta dereceli”
veya “kayda değer” olarak nitelendiriyor.
Fakat yatırım yapılan söz konusu
projelerin birçoğu henüz erken aşamada.
Katılımcıların sadece %33’ü değer elde
ettiklerini söylerken, %49 ise bir sonuç
çıkarmak için henüz çok erken olduğunu
belirtiyor.

SAS Veri Yönetimi Global Ürün Pazarlama Müdürü Matthew
Magne, konuyla ilgili olarak şöyle diyor: “Büyük ölçekli
şirketlerin, büyük veri çözümlerinin önemini anlaması ve
doğru yönde adımlar atması sevindirici bir şey. Bu trend
ne kadar teşvik edici olsa da, söz konusu şirketlerin büyük
çoğunluğu için veriye erişim ve kalite hala aşılması gereken
zorluklar olarak karşımıza çıkıyor.”
Anket katılımcıları, genel olarak büyük verinin şirketlerine
rekabet avantajı yaratacağına inanıyor. Aynı zamanda da
veri entegrasyonu, karmaşıklığı ve bütünlüğünün yanı sıra,
yapılandırılmamış veri yakalama ve yönetme konularında
aşmaları gereken zorluklar olduğunu belirtiyorlar.
Diğer problemleri ise kültür, beceriler ve gerekli teknolojiye
erişimle ilgili.
Veri erişimi
• Birçok kuruluş, veri erişimini veri bilimcilerin ve iş
analistlerinin işi olarak görüyor. Sadece %13’ünün veriye
BT gözetiminde olmadan, self-servis erişimi bulunuyor.
• Katılımcıların yaklaşık üçte birinin ihtiyaç duydukları
veriye anında erişimi bulunuyor. Fakat %28’inin veriye
ulaşması bir hafta, %8’nin bir ay ve %3’ünün ise bir aydan
fazla sürüyor.
• Ankete katılan şirketlerin yarısından biraz azının
bünyesinde veri yönetiminden sorumlu bir çalışan
bulunuyor. Diğer durumlarda söz konusu veriden BT
departmanı çalışanları sorumlu oluyor.
Buluta taşınmak
• Bulut teknolojilerine adaptasyon yavaş. Şirketlerin
sadece %19’u verilerine buluttan ulaşıyor. Diğerleri ise
veriyi yerinde saklamaya devam ediyor.
• Hadoop kullanımı giderek artıyor – büyük veriyle ilgili
aktif bir girişimde bulunanların %56’sı Hadoop merkezli
bir çözüm satın almış. Bunların %87’si ise söz konusu
çözümü uygulamaya koymuş.
• En popüler Hadoop dağıtımı, %44 ile Cloudera ve onun
ardından da %29 ile Hortonworks.
• Bir diğer %40, halihazırda var olan veri ambarının yerine
Hadoop kullanmayı düşünüyor.
• Her on şirketten altısı, geçtiğimiz iki yıl içerisinde veri
altyapısına ayırdığı bütçeyi artırmış.
“Bulut depolamaya geçiş konusunda hala ihtiyat söz
konusu; hatta halihazırda boğazlarına kadar büyük veriye
gömülü olanlarda bile. Başka araştırmalar gösteriyor ki,
bulut depolamayla ilgili en büyük endişe, güvenlik.” diyor
Magne.
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2017 YILINDA
ÖNE ÇIKACAK
VE YILA
DAMGA
VURACAK
ÖNGÖRÜLER
AÇIKLANDI

Dell EMC 2017 Yılı
Öngörülerini Yayınladı
Dell EMC’nin dünya genelinde yaptığı
araştırmaya göre, karar vericilerin yüzde
66’sı, yeni kurulmuş dijital şirketlerin
getirdiği rekabetin, IT altyapılarına ve
dijital beceri liderliklerine yatırım yapmayı
teşvik ettiğini söyledi.
Peki,
işletmeler
dijital
dönüşüm
yatırımlarına daha önce başlamış
olsalardı, rekabetten olumsuz etkilenirler
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miydi? Dell EMC Operasyonlardan
Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Müşteri
Çözümleri Birimi Başkanı Jeff Clarke,
2017 öngörülerini paylaşarak dijital
dönüşümle daha fazla yıkımın ortaya
çıkmasının nasıl önüne geçilebileceğinin
sırlarını açıklıyor. Köklü şirketler, tüm
dünyada yeni kurulmuş dijital şirketler
tarafından oyun dışına itiliyor ve yenilikte
geride bırakılıyor.

Tamamen sarmalayan tasarım
ve yaratıcılık ana akım oluyor
2017, insanları çevreleyen yaratıcılığın
yaygınlaşmasının sinyalini verecek. Çok yakında
yaratıcı ekipler, yeni nesil teknolojiler ile sihirli
dokunuşlar yapabilecek ve zamanla bu teknolojiler
çok daha geniş kitleler tarafından benimsenecek.
Mimarlar, henüz hiçbir çalışma başlamadan binalarının
tam ölçekli modellerini görmek üzere cihazlarını
kullanabilecek ve proje sahalarında yürüyebilecek.
Amatörler bir düğmeye basarak, parmaklarını
kaydırarak veya bir kalem oynatarak birçok şeyi henüz
olmadan görebilecek ve yapabilecek.

Sanal gerçeklikle başka bir
dünyaya yolculuk
Küresel Geleceğin İşgücü Araştırması’na katılan
katılımcıların %67’si profesyonel hayatlarında
Artırılmış Gerçeklik (AR) / Sanal Gerçeklik (VR)
ürünlerini kullanmak isteyeceklerini kaydetti.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde VR/AR’ın tepe noktaya
ulaşmasını bekleyebilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde
cihazlar, insanları tek sınırın kendi hayal güçleri
olduğu paralel dünyalara itecek.
Fiziksel ortamın zaman ve maliyet engellerine
takılmadan yeni beceriler edinecek, hizmetler
sağlayacak ve diğer insanlarla etkileşim kuracaklar.

Isıtma, Soğutma, Havalandırma
altyapınızı garantiye alın
Yakın zamanda tamircinizin arabanızın yazılım
güncellemesine ihtiyacı olduğunu söylediğini
duydunuz mu? Evet, doğru duydunuz. Bağlantılı
dünya çağında IP adresi olan neredeyse her şey
hack’lenebilir. Jeep Cherokee’nin 2015’te başına
gelenler hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bu yıl, saldırı
alanının daha da genişlemesini ve BT ağının ötesinde
diğer iş alanlarına girmesini bekliyoruz. Korunması
gerekenin sadece veriler değil aynı zamanda HVAC
(Isıtma, Soğutma, Havalandırma) altyapısı gibi
kalemler olduğunun farkına varmak, gelişen işletmeler
için önemli bir bilinçlenmeyi beraberinde getirecek.
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IoT yöneticilerinin dönemi
başlıyor
Son dönemde birçok yönetici ünvanı ortaya
çıktı. Dijitalden Sorumlu Yöneticiler (CDO)
son derece popülerken şimdi yeni gelen biri
var: IoT’den Sorumlu Yönetici. Onlara neden
ihtiyacımız var? Çünkü şirketler, operasyonları
ve BT birimleri arasındaki uçurumu kapatmak
için giderek artan bir baskı altında kalıyor.
Yatırım geri dönüşünü ve verimliliği artırma
çabasıyla IoT’den Sorumlu Yönetici, tesis ve
fabrika yöneticilerinden CIO’lara ve CEO’lara
kadar herkesle çalışacak.

Önlemek tedavi etmekten
daha iyi
Günümüzde yapay zeka yardımıyla öğrenme
sayesinde teknolojik bir parçanın henüz
arızalanmadan önce arızalanabileceğini
söyleyebilir ve hızla sorunu giderebiliriz.
Kendi kendini iyileştiren teknoloji ile şirketler,
onarma/kurtarma hizmetlerine zaman ve para
harcamaktansa yeteneklerini daha stratejik
BT projelerinde kullanabilirler. IDC, 2020’ye
gelindiğinde operasyonel süreçlerin yaklaşık
%20’sinin kendi kendini onarma ve kendi
kendine öğrenme becerisine sahip olacağını
tahmin ediyor.

Makineler ve kristal küreleri
Şirketlerin ve insanların, çevrimiçi dünyada
devasa sayıdaki veriyle başa çıkmak için
çabaladığı bir sır değil. Ama sıkı durun, büyük
ölçekli veriler yakında makinelerin tamamen
yeni yollarla anlamasına yardımcı olacak.
Örneğin MIT, görsel algı ile gerçekten harika
şeyler yapıyor. Makinelere, The Office (Ofis) ve
Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları)
gibi popüler televizyon dizileri izleterek, onlara
insanların nasıl davranacaklarını tahmin etmeyi
öğretiyorlar.
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VMware 2016 Yılı ve Dördüncü Çeyrek
Finansal Rakamlarını Açıkladı
Yıllık gelir 7 milyar doları aşarken yıllık bazda %9 artışla 2,03 milyar dolar oldu.
Şirket açıklamasında, yönetim kurulunun
2 Şubat 2018’de sona eren 2018 mali yılı
sonuna kadar 1,2 milyar dolara kadar A
Sınıfı adi hisse senedinin geri alımı için
onay verdiğini de belirtti. Hisseler, piyasa
şartlarına göre belirli aralıklarla serbest
piyasadan veya özel işlemlerle alınacak.
Hisse geri alımı, şirketin 2016 yılının
Aralık ayında duyurduğu ve halihazırda
devam eden 500 milyon dolarlık hisse
geri alımına ek olarak yapılacak. 2015
yılının dördüncü çeyreğinde 373 milyon
dolar, seyreltilmiş hisse başına 0,88 dolar
olan GAAP net gelir, %18 artışla 2016
yılının dördüncü çeyreğinde 441 milyon
dolara, seyreltilmiş hisse başına 1,04
dolara yükseldi. 2015 yılının dördüncü
çeyreğinde 534 milyon dolar, seyreltilmiş
hisse başına 1,26 dolar olan GAAP-dışı
net gelir, %13 artışla 2016 yılının dördüncü
çeyreğinde 597 milyon dolara, seyreltilmiş
hisse başına 1,43 dolara yükseldi.

Yıllık Gelirler Artışta
Şirketin yıllık gelirleri 7 milyar
doları aşarken 4. çeyrek geliri
yıllık bazda %9 artışla 2,03
milyar dolar oldu. Şirket
ayrıca Şubat 2018’e kadar
1,2 milyar dolarlık hisse
geri alımı da yapacak. Bulut
altyapısı ve ticari mobilite
alanında dünyanın önde
gelen şirketlerinden VMware,
Inc., 2016 yılının tamamı ve
dördüncü çeyreği ile ilgili
finansal rakamlarını açıkladı.
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VMware CEO’su Pat Gelsinger yaptığı
açıklamada, “4. çeyreği güçlü mali
yapı ile kapattık. Bu dönem ayrıca
VMware’in yıllar sonraki en dengeli
çeyrek dönemlerinden biri. Güçlü ürün
momentumumuzdan ve müşterilerimizin
bulut stratejimize ilgisinden oldukça
memnunuyuz. Müşterilerimize altyapı
ile ilgili kararlarında özgürlük ve kontrol
imkanı sunan, dünyanın en kapsamlı ve
yetenekli hibrit bulut mimarisine sahip
olduğumuza inanıyoruz.” dedi.VMware
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CFO’su
Zane Rowe ise şunları söyledi: “VMware
olarak çok iyi bir yıl geçirdik. Güçlü gelir,
kazanç ve nakit akışı büyümesi elde
etmemizin yanı sıra hisse geri alımı yolu ile
hissedarlarımıza ciddi miktarda sermaye
iadesi yaptık. 2018 mali yılı içerisinde
tamamlanacak ek 1,2 milyar dolarlık hisse
geri alımının onaylandığını duyurmaktan
da mutluluk duyuyoruz.”

Facebook Danimarka’da
Veri Merkezi Açıyor
Reuters’ın haberine göre
Facebook, Danimarka’nın
Odense şehrinde Avrupa’dakj
3. veri merkezini açacağını
duyurdu. Facebook veri
direktörü Niall McEntegart
ve Odense belediye başkanı
Peter Rahbæk Jue ‘nun birlikte
düzenlediği basın toplantısında
McEntegart, “Odense veri
merkezi dünyadaki en
gelişmiş ve enerji verimli veri
merkezlerinden biri olacak”
dedi. Facebook’un şu anda
İsveç’in Lulea şehrinde ve
İrlanda’nın Clonee şehrinde
bir veri merkezi bulunuyor.
Kurulacak yeni tesis,
Danimarka’nın en büyük üçüncü
kenti Odense’de yer alacak.

Dünyanın ilk 10nm
sunucu işlemcisinin
ticari üretimine
başlayan Qualcomm,
veri merkezlerindeki
işlemlerin geleceğini
yeniden şekillendirmeyi
hedefliyor.

McEntegart,
yenilenebilir enerjiyle
güçlendirileceğini ve
soğuk iklimin klimalar
değil sunucuların
soğutulmasına
yardımcı olacağını
belirtti. McEntegart
yerel gazete Fyens.
dk’ye verdiği demeçte,
merkezin 100 milyon
dolardan fazla maliyete
hayata geçirileceğini
ve inşaatta ortalama
150 kişinin çalışacağını
belirtti. Facebook,
geçtiğimiz yıl Ekim
ayında Odense’de 0.5
kilometre kare arsa
satın almıştı.
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CITRIX
RED BULL
RACING FORMULA 1
TAKIMINA İNOVASYON
ORTAĞI OLDU

Citrix, Red Bull Racing Formula 1
Takımına İnovasyon Ortağı Oldu
Formula 1 yarışlarında kazananlar
milisaniyelerle belirlenebiliyor. Kazanan
takımlar avantaj yakalamak adına, gerçek
zamanlı telemetri ve analiz sonuçları elde
etmek için mevcut olan en iyi teknolojiyi
kullanıyor. Red Bull Racing Formula 1
takımı, araç tasarımından yarış günü
stratejisine kadar her şeyde en son
teknolojiden yararlandığı için alanında
tanınmış bir lider.
Halihazırda Citrix müşterisi olan Red Bull
Racing, Formula 1 yarışlarının gidişatını
değiştirmek için yenilik sınırlarını zorluyor

18

ve Citrix teknolojisi bu gelişimi mümkün
kılmaya yardımcı oluyor. Citrix, Red Bull
Racing ekibinin tüm dünyada işbirliği
yapmasına, yarış pistine en son teknolojiye
sahip araçlar çıkarmasına ve en güçlü yarış
günü stratejisini yürütmesine yardımcı
olacak sanallaştırma ve ağ teknolojisini
kullanarak Red Bull Racing İnovasyon
Ortağı olacağını duyurdu.
Citrix bu fırsatın kendisi gibi düşünen bir
şirketle kapsamlı bir ortaklık yaratacağına
inanıyor.

Citrix’e göre Red Bull Racing, sadece şirketin marka
değerini yarış arabaları ve üniformalar üzerinde yaygın logo
yerleştirme ile yükseltmeyecek; aynı zamanda teknik işbirliği
ve Citrix çözümlerinin Red Bull Racing’i pistte daha rekabetçi
hale getirdiğini gösterecek teknoloji sergileri ile kendisine
daha bütüncül bir ortaklık fırsatı kazandıracak. Citrix, dünya
çapındaki bir kitle için aynı yenilikçi ruhu ve kazanma kültürünü
paylaşan bir şirketle aynı parkurda olduğundan dolayı bu
ortaklığın uzun ömürlü olacağına inanıyor.
Red Bull Racing İnovasyon Ortaklığını, Citrix; Summit
kapsamında yapılan yıllık satış ve ortaklar toplantısında,
dünyanın dört bir yanından gelen 4000 kanal ortağı ve satış
ekibi çalışanlarına bu kapsamlı ortaklığın önemini gösteren
bir açılış konuşması sırasında duyurdu. Red Bull Racing
2007’den beri, iş ve pist performansını geliştirerek ekibin
çalışma şeklini değiştiren Citrix çözümleriyle çalışıyor. Citrix
XenDesktop grafiksel açıdan yoğun mühendislik verisinin
uzak lokasyonlardan görüntülenip değiştirilebilmesini sağlıyor.

//habernotu
Halihazırda Citrix
müşterisi olan Red
Bull Racing, Formula 1
yarışlarının gidişatını
değiştirmek için yenilik
sınırlarını zorluyor ve
Citrix teknolojisi bu
gelişimi mümkün kılmaya
yardımcı oluyor.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Undeveloped, Radix ile
Premium Domain Kiralama
Anlaşması Yaptı
Alan adı satış ve kiralama platformu
Undeveloped, müşterilerine aylık bir ücret
karşılığında birinci sınıf alan adları kiralama
seçeneği sunan “Ulaşılmamış Kiralama Pazarı”
nı oluşturmak üzere Radix ile ortaklık yaptığını
duyurdu.Radix, ortaklık sonrası Undeveloped
aracılığıyla .STORE alan adlarını kiralamaya
başladı. Alan adı kiralamak, alan adı için tam
fiyat ödemeksizin projelerinde premium alan
adı kullanmak isteyen müşteriler için uygun bir
çözüm olarak öne çıkıyor.
Kullanılabilir .STORE alanlarından bazıları ise;
gift.store, book.store, pet.store ve toy.store
gibi alan adları. Fiyatlandırma yapısı ise, ayda
1.000 $’dan başlıyor ve 6.999 $ seviyelerine
kadar çıkabiliyor.

Plesk Artık PHP 7.1.x’i
Destekliyor
Plesk, geçtiğimiz günlerde yayınladığı
güncelleme ile PHP 7.1.x’i desteklemeye
başladığını duyurdu. PHP sürümünüzü 7.1’e
güncellemeden önce kullanmakta olduğunuz
içerik yönetim sisteminin güncel sürümünün
uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizde
farda var. Çünkü bazı içerik yönetim sistemleri
şu an henüz PHP 7.1 ile uyumsuz yapıda
oldukları için güncelleme sonrası hatalar ile
karşılaşmanız olası.En çok kullanılan içerik
yönetim sistemlerinin uyumlu sürümleri ise
alttaki gibi;
WordPress : 4.7
Joomla : 3.6.4
Drupal : 8.2.3
Güncelleme yapmadan önce web sitelerinizi
yedeklemenizde fayda var.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Trump’ın Seyahat Yasağı
ICANN Toplantısına Katılımı
Engelledi
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran, Irak, Suriye,
Sudan, Libya, Somali ve Yemen’teki kişilerin 90
gün boyunca ABD’ye girmesini yasaklayan kararı
imzalaması nedeniyle ICANN’in bildirdiğine göre,
bu yasak kurul üyelerinin bir kısmının seyahat
kısıtlamaları nedeniyle toplantılara katılmasını
engelleyerek uluslararası teknoloji örgütlerinin
çalışmalarını engelledi.
Kaveh Ranjbar, ICANN yönetim kurulu
üyelerinden biri, sosyal medya hesabında
paylaştığı bir mesajda, yasak nedeniyle Los
Angeles onun uçuş kaçırmak zorunda kaldığını
söyledi. Ranjbar, İran’da doğdu ve Hollanda’da
yaşıyor. Amsterdam ve Dubai’de büroları bulunan
kar amacı gütmeyen RIPE NCC’nin Coğrafi Bilgi
Sorumlusu olarak görevini sürdürüyor.

ICANN DNS Sempozyumu
Madrid’de Gerçekleşecek
ICANN’in yaptığı açıklamaya göre DNS
Sempozyumu, 13 Mayıs 2017 Cumartesi
günü İspanya’nın Madrid şehrinde yapılacak.
ICANN organizasyonun üyelerini, ICANN’ın
DNS araştırma, operasyonlar, tehdit, karşı
önlemler ve teknoloji gelişimiyle ilgili mevcut
girişimleri ve projelerini keşfetmeye davet ediyor.
Geçen yıl ICANN’in Internet üzerinde DNS
sisteminin koruyucusu olması, daha önce IANA
tarafından yürütülen işlevlerin devralınması
nedeniyle bu etkinlik önem kazanıyor. ICANN, bu
etkinliğin temel DNS anlayışı ve DNS işlemleri,
mühendislik, araştırma ve standart geliştirme
veya operasyonel güvenlik konularına ilgi
duyanlar için olduğunu belirtti. Etkinlik ayrıca,
9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında Madrid’de
düzenlenecek yıllık ICANN etkinliği olan GDD
Zirvesi’ni de izliyor.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
.ie Domain Uzantısı 220.000
Kayıt Rakamını Geçti
IE Domain Registry tarafından yayınlanan
bir raporda, uzantının 2016’daki performansı
açıklanıyor.IE Domain Registry (IEDR)
tarafından yayınlanan alan adı raporuna göre,
.ie ccTLD’nin 2016 yılı sonunda 221.871
domain kaydı var. Rapor, 2015 yılında
gerçekleşen kayıtlara göre %5’lik bir artış
olduğunu gösteriyor. 2016 yılında, 34.615 yeni
alan adı kaydedildi ve 2011’den bu yana tek bir
yılda en fazla kayıt yapılan ikinci alan oldu.
IE Domain Kayıt Defteri (IEDR) bu konuda bir
alan profili raporu yayımladı. IEDR, İrlandalı
ve küresel İnternet topluluklarının çıkarları için
İrlanda’nın resmi alan adını yönetmekte.2016
yılında kayıtlı olan domainlerden, yeni
alanların% 72’si bireysel tüccarlar veya
şirketler tarafından kayıtlı.

DomainMarket.com
Üçüncü Kişilerin Domain
Listelemelerine İzin Verecek
Mike Mann, Domain Asset Holdings’e ait alan
adlarını satmak için kullanılan DomainMarket.
com’u farklı kişilerin de domain listelemesine
açmayı planladığını duyurdu. Facebook
yayınında, bir alan adının domainmarket.
com’da listelenmesi için karşılanması gereken
bazı şartların bulunacağı görülüyor.
Farklı kişiler tarafından listelenen alan adlarının
10.000$ minimum değerleme gereksinimini
karşıladığından emin olmak için üçüncü taraf
alan adı değerleme uzmanları kullanılacak.
Bununla birlikte domainmarket.com aracılığıyla
gerçekleştirilecek satış işlemleri için komisyon
oranının ne olacağı henüz ise belli değil.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Alibaba, Hong Kong Veri
Merkezi Kapasitesini
Genişletiyor
Alibaba Group Holding’in Cloud Computing
bölümü olan Alibaba Cloud, bu hafta Hong
Kong veri merkezinin veri depolama ve işleme
kapasitesini iki katına çıkarmayı planladığını
açıkladı.
Şirket, bu genişlemenin APAC bölgesinde
ölçeklenebilir hesaplama hizmetleri sunması
ve Çin dışında bir pazar payının oluşmasına
da yardım etmesi bekleniyor. Raporlara göre
Hong Kong, bulut bilişim alanına operasyonel
verimlilik ve yenilik gibi avantajlar getiren daha
fazla işletme bulut müşterisi edinme açısından
Asya bölgesine yön veriyor. Şehir, 2016 yılında
Asya Bulut Bilişim Derneği’nin hazırladığı Bulut
Hazırlık Dizini’nin en üst sıralarına yerleşti.

.ECO Domain Uzantısı Ticari
Marka Sahiplerine Açıldı
.ECO alan adı uzantısıda 1 Şubat 2017
itibariyle kurumsal şirketler ve ticari marka
sahipleri için sunrise dönemi başladı..ECO
alan adı uzantısının operatörü olan Big Room
Inc., kurumsal şirketler ve bireysel ticari marka
sahiplerinin 1 Şubat – 2 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Sunrise Döneminde .ECO alan adlarını
rezerve etmeye başlayabileceğini duyurdu.
Greenpeace ve Dünya Doğal Hayatı Koruma
Fonu (WWF) gibi büyük çevre kuruluşlarının
desteklenmesi ve onaylanması ile .ECO alan
adlarının, herhangi bir şirketin veya şahsın
çevresel girişimlerini ve çabalarını sergilemesinin
standart yolu haline gelmesi bekleniyor.
Alan adı, ticari marka sahibi olmayanlar için ise
18 Nisan 2017 tarihinden itibaren kullanıma
sunulacak.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
DMOZ Açık Dizin Projesi
Kapanıyor!
Haziran 1998 yılında yayın hayatına başlayan
ve dünya genelinde web sitelerinin listelendiği
açık dizin projesi DMOZ, 14 Mart 2017 itibariyle
kapanıyor.
Kurulduğu dönemde Yahoo Directory’e
rakip olan platform, hızla öne geçmiş ve
Kasım 1998’de Netscape tarafından satın
alınmıştı. Günümüzde ülkemizden de bir çok
editörü bulunan DMOZ, web sitelerinin SEO
çalışmaları kapsamında sıkça tercih edilen bir
platform olarak öne çıkıyordu.
Ancak dün sitenin anasayfasında yayınlanan
ve şu anda da erişilebilen duyuruya göre
14 Mart itibariyle DMOZ’un artık yayında
olmayacağı belirtiliyor.

.AFRICA Alan Adı Uzantısı
Temmuz Ayında Genel
Kayıtlara Açılıyor
AFRICA’nın genelde 4 Temmuz 2017’den
itibaren halka açık olacağı açıklandı.
4 Nisan 2017‘de Sunrise satışlarının kısa bir
süre içerisinde başlayacağı ve sonrasında da
alan adının genel kullanıma açılacağı belirtildi.
ICANN, bu alan adı uzantısı ile ilgili yaşanan
hukuki sürecin ve yasal uyuşmazlığın ardından
geçtiğimiz haftalarda .AFRICA’yı ZACR’ye
devretti..
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Avrupa’da Gerçekleşen Siber
Saldırıların %77’sinin Hedefi
Türkiye
Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi
şirketi Marsh’ın da çatısı altında olduğu Marsh
& McLennan Şirketler Grubu ve Siber Güvenlik
Şirketi FireEye, son yıllarda Avrupa’daki
kuruluşların korkulu rüyası haline gelen siber
saldırılara yönelik 2016 Siber Tehditler Raporu’nu
yayınladı. “Kusursuz bir fırtına Avrupa’yı vurmak
üzere mi?” başlığı altında yayınlanan rapora
göre, Avrupa’nın en büyük ekonomileri siber
saldırıların en büyük hedefi olmaya devam
ediyor.
Bu saldırıların odağında ise Türkiye yer alıyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerini açık ara geride
bırakan Türkiye, Avrupa’da FireEye tarafından
belirlenen hedeflenmiş bütün kötü niyetli yazılım
tespitlerinin yüzde 77’sini hedefi haline geldi.

Türkiye’de Sadece 10 Kişiden
Biri Online Alışveriş Yapıyor
PayU Türkiye e-ticaret ekosistemine yönelik
tüketici davranışlarını anlamak amacıyla GfK ile
bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre,
Türkiye genelinde 10 kişiden biri internetten
alışveriş yaparken, ortalama alışveriş sıklığı ise 2
ayda bir olarak gerçekleşiyor.
E-ticaret sektörünün Türkiye’deki lideri
PayU’nun ikincisini düzenlediği Omnibus Online
Alışveriş Tercih Araştırması Raporu sonuçları
Türkiye’de halen online alışverişin geniş kitlelere
ulaşamadığını gösteriyor. 15-55+ yaş arası
1.237 kişiyle yapılan araştırmaya göre hiç
online alışveriş yapmadığını söyleyenlerin oranı
yüzde 90 seviyesinde. Online alışveriş yaptığını
söyleyenlerin tamamına yakını Türkiye’deki web
sitelerinden alışveriş yaptığını belirtiyor.
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Doğu Anadolu’nun En Büyük
Bilişim Buluşması
CRYPTTECH ETKİNLİĞİ

09 - 10 Mart 2017
tarihlerinde, Elazığ Akgün
Hotel’de gerçekleştirilecek
olan, Doğu Anadolu
Bölgesi’nin en kapsamlı
bilişim etkinliğinde,
Mustafa ARI, “Kritik Alt
Yapılarda Siber Güvenlik”
teması” altında “Bütünleşik
Siber Güvenlik Zekası
ve SIEM” konulu vizyon
konuşması yapacak.
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CRYPTTECH,
“Geleceğin Teknolojileri ve İş Dünyası
Çözümleri” ana teması, “Bilişim Her Yerde!” sloganıyla yola
çıkan, Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknokent öncülüğünde
düzenlenen, Doğu Anadolu 1. Bilişim Buluşması’na katılıyor.
09 - 10 Mart 2017 tarihlerinde, Elazığ Akgün Hotel’de
gerçekleştirilecek olan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en
kapsamlı bilişim etkinliğinde, Genel Müdür Yardımcımız
Mustafa ARI, “Kritik Alt Yapılarda Siber Güvenlik” teması”
altında “Bütünleşik Siber Güvenlik Zekası ve SIEM” konulu
vizyon konuşması yapacak. Vizyon konuşmasının yanı sıra
CRYPTTECH Siber Güvenlik uzmanları katılımcılarla, BT
Güvenliği ve Siber Güvenlik çözümlerine yönelik etkileşimli
görüşmelerde bulunacaklar. Doğu Anadolu 1. Bilişim
Buluşması, “Bakanlıklar, Daire Başkanlıkları, sektörel
STK’lar, ulusal ve uluslar arası firmalar, bölgesel firmalar,
belediyeler, teknokentler, üniversiteler, ulusal kamu kurum ve
kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşecek.

WordPress’in Ciddi Bir Güvenlik
Açığı Kapatıldı
Güncelleme öncesi yetkisiz kullanıcıların
diledikleri gönderinin ve sayfaların
içeriğini değiştirebildikleri belirtildi.
WordPress
geliştiricileri
geçtiğimiz
haftalarda bir güncelleme yayınladılar
ancak
Computerworld’un
haberine
göre çok önemli bir güvenlik açığının
kapatıldığını notlarda belirtmediler. 26
Ocak tarihinde yayınlanan WordPress
sürüm 4.7.2, güvenlik güncelleştirmesi
olarak
yayımlandı,
ancak
sürüm
notlarında platformun çekirdek kodunu
etkilemeyen üç küçük risk açığı
düzeltildiği belirtilmişti. Geçtiğimiz hafta
Çarşamba günü ise, WordPress güvenlik
ekibi, 4.7.2 sürümünde dördüncü bir

güvenlik açığının da giderildiğini duyurdu.
Bu güvenlik açığı, web güvenliği şirketi
Sucuri’den araştırmacılar tarafından
keşfedilmişti ve 20 Ocak’ta WordPress
ekibine özel olarak bildirilmişti. Bu açık
sayesinde platformun REST API’si
(uygulama programlama arabirimi) ile
kimliği
doğrulanmamış
saldırganlar
herhangi bir gönderi veya sayfanın
içeriğini değiştirebiliyordu. Bu güvenlik
açığı sadece WordPress 4.7 ve 4.7.1’i
etkiliyor. Eski sürümler etkilemiyor. Eğer
WordPress kullanıyorsanız ve henüz
bunu gerçekleştirmediyseniz, WordPress
sitenizi sürüm 4.7.2’ye mümkün olan
en kısa sürede güncellemenizi tavsiye
ediyoruz.
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//HITACHI
Yeni nesil veri
merkezindeki
depolama bilgiyi
depolamadan
ibaret olmayacak.
Aynı zamanda
kullanıma ve
ihtiyaca göre veriyi
depolayacak. Veri
merkezleri artık
rekabette önemli
bir silah haline
geldi. İstenen
yerden ve istendiği
anda veriye erişimi
ve analizi mümkün
kılan veri merkezleri
şirketlerin
vazgeçilmez bir
çalışanı haline
gelecek.

Hitachi: 2017’de Veri Merkezleri
Stratejik Planlamanın Lokomotifi
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Hitachi Data Systems Genel Müdürü Cem
Fındıkoğlu, 2017’de BT yöneticilerine “veri
merkezlerinin bulutta olup-olmadığının”
değil, “ne zaman geçtiklerinin” sorulacağını
ve BT felsefesini “azla çok şey yapmak”
yerine, “daha hızlı yapmak” şeklinde
değiştireceklerini belirtiyor.

2017’nin kahramanının geçtiğimiz yılın
bir devamı olarak yine dijital dönüşüm
olacağını söylüyor. Bunun dışında da
veri merkezlerinin artık bir çalışan gibi
şirketlerin vazgeçilmez ve strateji çizen bir
parçası haline gelmeye başlayacağını da
belirtiyor.

2016’nın bitmesi ve 2017’nin başlamasıyla
bu yıl karşılaşılacak trendler konusunda
sektörün tüm ileri gelenleri fikirlerini
paylaşıyor.
Hitachi
Data
Systems
Genel Müdürü Cem Fındıkoğlu da

Cem Fındıkoğlu sözlerine şöyle devam
ediyor: “Yeni nesil veri merkezindeki
depolama bilgiyi depolamadan ibaret
olmayacak. Aynı zamanda kullanıma ve
ihtiyaca göre veriyi depolayacak.

Veri merkezleri artık rekabette önemli bir silah haline geldi.
İstenen yerden ve istendiği anda veriye erişimi ve analizi
mümkün kılan veri merkezleri şirketlerin vazgeçilmez bir
çalışanı haline gelecek.”
İşte veri merkezlerinde beklenen trendler;
Buluta geçiş hızlanıyor
Gartner Araştırma Başkan Yardımcısı Ed Anderson’a göre
teknolojinin hızla değiştiği dünyada, bulutu ön plana alan
stratejiler gelişmelere yakın kalmak isteyen şirketler için
temel oluşturuyor. BT yöneticileri, bulut izleme, bulut iş yükü
performansı, güvenlik yönetimi ve bulut kapasitesi yönetiminde
yeni beceriler geliştirecekler. Artık soru “olup olmadığı” değil “ne
zaman” olduğu. Sanallaştırma, kümelenme, nesne depolama
ve bulut yönetim portalları buluta geçişi kolaylaştıracak.
BT’nin Çevik Dönüşümü
BT’nin felsefesi, azla çok şey yapmaktan, daha hızlı yapmaya
dönüşecek. İşletmeler dönüşüm konusunda büyük bir
baskı altında. Bu yüzden de işlerinin her yönüne yenilikçi
uygulamalar ve platformları adapte ediyorlar. Daha fazla BT
yöneticisi çevik metodolojileri benimseyerek işletmenin tüm
işlerinde departmanlarla birlikte çalışıyor ve düzenli bir şekilde
geri beslemeleri alıyorlar. Bu yüzden de artık işletmeler BT
süreçlerini baştan değerlendirerek çalışanlarına yeni beceriler
kazandıracak şekilde yapılandırmalı ve CIO’lar da harcama
merkezli bir yöneticiden “gerçek bir işletme” CIO’suna
dönüşmeli.
Çalışanlar, süreçler ve işletmelerin üretkenlikleriyle
birlikte kazançları da artacak.
Geçtiğimiz 10 yılda her ne kadar yeni teknolojilerde bir patlama
yaşanmış olsa da üretkenlik bunun tam zıttı bir şekilde düştü.
Bu durum teknolojiyi en iyi kullandığını düşündüğümüz
ülkelerde bile aynı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü –
OECD raporları da bunu kanıtlıyor. BT, altyapı yönetiminde her
gün daha da karlı hale geliyor ancak buradan elde edilen kar
işletme malları ve hizmetlerinin artırılmasına aktarılmıyor. BT
artık, tek bir tam zamanlı çalışanın ne kadar terabyte’ı yönettiği
ile değil işletme verimiyle ölçülmeye başlayacak. Dijital
dönüşümden beklenen bu trendi üretkenliğe dönüştürmek
olacak.
Satın alma modelleri değişecek
İşletmeler altyapı ve hizmetlerindeki BT satın alımları için
satın alma modellerini tekrar gözden geçiriyorlar. Bulut ve host
edilmiş hizmetler; düşük maliyet, artan çeviklik ve gelişmiş
zamanı değere çevirme avantajından etkilenecekler.

//habernotu
Gartner Araştırma
Başkan Yardımcısı
Ed Anderson’a göre
teknolojinin hızla
değiştiği dünyada,
bulutu ön plana alan
stratejiler gelişmelere
yakın kalmak isteyen
şirketler için temel
oluşturuyor.
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LENOVO
%22.4 REKOR
PAZAR PAYI İLE
LİDERLİĞİNİ
SÜRDÜRÜYOR

Lenovo Sunucu Pazarında
Hedef Büyüttü
Teknoloji devi Lenovo, 2016 yılı son çeyrek
mali raporunu açıkladı. PC pazarında
yüzde 22.4 rekor pazar payıyla liderliğini
sürdüren Lenovo, mobil ürünler ve sunucu
alanında da hedef büyüttü.Dünyanın ve
Türkiye’nin bir numaralı bilgisayar üreticisi,
sunucu alanında ve Moto markası ile
telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji
devi Lenovo, 2016 yılının son çeyreğine
(Ekim – Kasım – Aralık) ait mali rapor
verilerini açıkladı. Bilgisayar pazarında
%22.4 oranında rekor pazar payı ile dikkat
çeken teknoloji devi, küresel ekonominin
devam eden belirsizliklerine rağmen son
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çeyrek rapor verilerinde oldukça sağlam
bir performans gösterdi.Lenovo CEO’su
Yang Yuanqing ilk değerlendirmesinde
teknoloji
devinin
performansından
memnun
olduğunu
belirtti
ve
açıklamasında,“Şirketimizin PC alanındaki
güçlü duruşu bu çeyrekte de devam ediyor.
Mobil ürünler alanındaki işlerimiz ise iyi
bir gelişim gösterdi. Sunucu alanında ise
şu an yürürlükte olan bir gelişim planımız
var. Sunucu ve mobil ürünler alanında
oturtmaya çalıştığımız sistemin karlı bir
büyüme süreci sergileyeceğinden eminiz”
ifadelerini kullandı.

Apple WWDC, 5-9 Haziran 2017’de
San Jose’de Gerçekleştirilecek
Apple bugün dünyanın en yetenekli
geliştirici topluluğuna ev sahipliği
yapan 28. yıllık Dünya Geliştiriciler
Konferansı’nın (WWDC) San
Jose’deki McEnery Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirileceğini
duyurdu. 5 Haziran’da başlayacak
konferans, tutkularını yeni ve
muhteşem inovasyonlara ve
müşterilerin her gün iPhone, iPad,
Apple Watch, Apple TV ve Mac’te
kullanacakları uygulamalara
dönüştürmeleri için her alandan
geliştiricilere ilham verecek.
WWDC’de her yıl dünyanın dört bir
yanından gelen milyonlarca yetenekli
geliştirici, Swift gibi programlama
dillerinden SiriKit, HomeKit, HealthKit
ve CarPlay gibi çığır açan geliştirici
API’larına kadar, Apple’ın sunduğu
devrim niteliğindeki platform
teknolojileri hakkında bilgi ediniyor.

Red Hat’in
güvenilir kurumsal
deneyimi, Google’ın
koyteynerlere özel
altyapısı, veri analitiği
ve makine öğrenme
sistemleriyle bir araya
geldi.

Bu Apple teknolojileri,
geliştiricilere müşterilerin
hayatlarının her yönü için
inanılmaz deneyimler
yaratmaya devam etmeleri
ve bir milyardan fazla aktif
Apple aygıtıyla müşterilerin
akıllı evlerini, araçlarını,
sağlıklarını ve daha birçok
şeyi yönetme şeklini
iyileştirmeleri konusunda
ilham veriyor.Apple’ın
Cupertino’daki yeni
merkezine birkaç dakika
uzaklıkta düzenlenecek
WWDC 2017, geliştiricilere
konferans boyunca
1000’den fazla Apple
mühendisiyle tanışma ve
onlarla görüşme fırsatı
sunacak.
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Siber Güvenlikte Dev
İstihbarat İttifakı Kuruluyor!
Teknoloji dünyasında siber güvenliğe yön veren
Check Point, Cisco, Fortinet, Intel Security,
Palo Alto Networks ve Symantec, “Siber Tehdit
İstihbaratı” çatısı altında güç birliğine gitti. Bu
ittifakın başkanlığına ise Beyaz Saray’ın siber
güvenlik eski danışmanı getirildi.Cyber Threat
Intelligence (Siber Tehdit İstihbaratı) kar
amacı gütmeyen bu oluşumun ilk başkanlığına
Michael Daniel’ın getirildiğini açıkladı. Ayrıca
kurucu üye şirketler Fortinet, Intel Security,
Palo Alto Networks ve Symantec), ittifaka
Check Point Software Technologies Ltd. ve
Cisco şirketlerinin de katıldığını duyurdu. Bu
altı kurucu üye kullanılabilir tehdit verilerini
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paylaşarak yeni ve otomatik tehdit istihbaratı
paylaşım platformuna katkıda bulunacak ve
böylece siber saldırganlara karşı CTA’nın
koordineli çalışmalarını daha da ileriye
taşıyacaklar.
Öne çıkan gelişmeler
• 2017 yılının Ocak kar amacı gütmeyen bir
oluşuma dönüşen CTA, Michael Daniel’ı ilk
başkan olarak göreve getirdi.
Daniel daha önce Beyaz Saray’da ABD
Başkanı ve Siber Güvenlik Koordinatörünün
yardımcılığını yapıyordu.

• CTA, Check Point Software Technologies ve Cisco
şirketlerini de kurucu üyeleri içerisine alarak genişledi.
• CTA’nın yönetim kurulunda önde gelen şu siber güvenlik
şirketlerinin CEO’ları ve üst düzey yöneticileri bulunuyor:
Check Point, Cisco, Fortinet, Intel Security, Palo Alto
Networks ve Symantec.
• CTA faaliyet alanını kar gütmeyen bir oluşum olarak
belirledi: Müşterileri korumak amacıyla üye şirketler
genelinde siber saldırganlara karşı gelişmiş savunma
yapmak için tehdit paylaşımında bulunulacak, kritik BT
altyapılarının siber güvenliği güçlendirilecek ve bilgi
sistemlerinin güvenliği, mevcudiyeti, bütünlüğü ve
verimliliği arttırılacak.
• CTA’nin bağımsız bir kuruluş olarak ilk projesi ise üye
şirketlerin global çapta müşterilerini korumak için gerçek
zamanlı, uygulanabilir istihbaratları ürünlerine entegre
etmelerini sağlayacak yeni ve otomatik tehdit istihbarat
paylaşım platformunun oluşturulması olacak.
• Kurucu üyelerini arttırmanın yanı sıra CTA, daha önce
Eleven Paths ve ReversingLabs’ın yer aldığı bağlı üyeleri
arasında IntSights, Rapid7 ve RSA’yı da dahil etti.
CTA, bağımsız ve kar gütmeyen bir organizasyona
dönüştü
Kurulduğu 2014 yılından bu yana aktif bir şekilde
tehdit istihbaratı paylaşımında bulunan CTA, Michael
Daniel’ın başkanlığa getirilmesi ve yönetim kuruluna
Check Point, Cisco, Fortinet, Intel Security, Palo Alto
Networks ve Symantec şirketlerinin kurucu üye olarak
girmesi ile bağımsız bir organizasyona dönüştü. Daniel,
özel sektörden kamu sektöre kadar genişleyen stratejik
siber ortaklıkların ve programların oluşturulması ve
diğer ülkelerin en ektili güvenlik çözümlerini kurması
konusunda CTA’ya büyük bir uzmanlık katacak. CTA’nın
bu dönüşümü, endüstri liderlerinin zengin tehdit verilerini
paylaşmak ve sofistike siber saldırılara karşı savaşta
birlikte ilerlemek için en etkili yöntemleri belirleme
konusundaki kararlılığının da bir işareti. Kurulduğundan
bu yana CTA; botnetler, mobil tehditler, gelişmiş ısrarcı
tehditler (APT) ile ilgili göstergeler ve gelişmiş zararlı
yazılımlar hakkında düzenli bilgi paylaşımında bulunuyor.
CTA’nın ortak çalışmalarının en önemli sonuçlarından biri
dünyanın en çok kazanç getiren fide yazılım ailesinin bir
üyesi olan ve 325 milyon dolardan fazla fidye toplayan
CryptoWall version 3’ün kodlarını çözmesi oldu. CTA’nın
araştırmaları ve ortaya koyduğu sonuç ardından
CryptoWall version 4’ü geliştirseler de yine CTA’nın
çalışmaları sayesinde bu yazılımın başarısı sınırlı kaldı.

Samsung 960 PRO ve EVO
SSD’ler Satışa Sunuldu
Samsung 960 PRO ve EVO SSD’ler
Türkiye’de tüketicilerin beğenisine
sunuldu. 960 PRO ve 960 EVO SSD’ler,
sırasıyla 3500 MB/s ve 2100 MB/s’a
varan maksimum sıralı okuma ve yazma
aktarım hızları sunan yeni kontrol
birimi sayesinde performansı yeniden
tanımlıyor.Okuma ve yazma IOPS,
440.000 ve 360.000’da zirveye ulaşıyor.
Hem 960 PRO hem 960 EVO, PCIe 3. nesil
x4 şerit arayüzünü kullanıyor. SSD’ler,
etkili bir şekilde yüksek hızlı PCl veriyolu
kullanımı sağlamak ve NVMe SSD
teknolojisinden tam olarak yararlanmak
üzere donanım ve yazılımları optimize
edecek NVMe teknik özellikleri ile
de tamamen uyumlu. Bu yeni nesil
profesyonel yüksek performanslı ve
dayanıklı SSD’ler, en ağır iş yüklerinde
yüksek performans sunmak için Samsung
Dinamik Termal Koruma teknolojisini
kullanıyor. Samsung, 960 PRO SSD’ler ile
özellikle iş istasyonlarına ve oyunculara;
960 EVO SSD’ler ile de oyunculara, grafik
tasarımcılara, editörlere ve performans
ihtiyacı duyan diğer son kullanıcılara
ulaşmayı hedefliyor. Yeni paket
tasarımıyla kullanıcılarla buluşacak
olan 960 PRO, dünyanın en hızlı ve en
yüksek kapasiteli NVMe tabanlı M.2
SSD’si olarak öne çıkıyor. Samsung 960
PRO; V-NAND teknolojisi ile 512GB,
1TB ve 2TB kapasitelerde tüketicilerin
beğenisine sunuluyor. 960 PRO, 2TB
kapasite için 1.2 Petabayta kadar beş
yıllık sınırlı garanti ile ek güvenilirlik
vadediyor.
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İstenmeyen E-postaların
%20’si Fidye Yazılımı İçeriyor
2016 yılında spam hacmi, genel e-posta
trafiğinin %58,31’i oranına yükseldi ve 2015’e
kıyasla %3,03 arttı. Spam göndermek ve
kişisel verileri çalmak için kullanılan Trojan.
Win32.Bayrob, e-posta yoluyla dağıtılan en
popüler zararlı yazılım ailesiydi. 2016’da
büyük miktarda kötü amaçlı spam kaydedildi.
Spam’e liderlik edenler ve kurbanının
bilgisayarına fidye yazılımı indiren Truva
atlarıydı.
En yaygın olanı, kullanıcı bilgisayarlarına
Locky
şifreleyicisini
bulaştırmak
için
gönderilen toplu spam postalarıydı. Bununla
birlikte, Petya, Cryakl ve Shade gibi diğer
fidye yazılımları da yaygındı. Aralık 2015’te
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artmaya başlayan kötü niyetli programların
sayısı ertesi yıl boyunca da dalgalı bir şekilde
büyümeye devam etti. Grafikteki keskin
düşüşler esas olarak, siber suçluların Locky’yi
yaymakta olan spam postaların çoğundan
sorumlu olan Necurs botnetini geçici olarak
devre dışı bırakmalarından kaynaklandı.
Kaspersky Lab Spam Analizi Uzmanı Darya
Gudkova, “2016 yılı spam akışı açısından
çeşitli değişiklikler görürken, fidye yazılımı
içeren kötü niyetli toplu e-postaların sayısında
da artış oldu. Fidye yazılımlarının böylesine
geniş bir şekilde kullanılması, karaborsada
bu tür kötü amaçlı yazılımların bulunması
nedeniyle olabilir.

Şu anda siber suçlular yalnızca spam
göndermek için bir botnet kiralayabilmekle
kalmıyor, aynı zamanda fidye yazılımlarını
da bir hizmet olarak (Ransomware-as-aService) kullanabiliyorlar. Bu, saldırganın
geleneksel anlamda bir bilgisayar korsanı
olmayabileceği ve kodlamayı bile bilmek
zorunda olmadığı anlamına geliyor. 2017’de
kötü niyetli spam hacminin azalma ihtimali
düşük” diyor.
Kaspersky Lab 2016 Spam Raporu’nda
aşağıdaki eğilimleri de tespit etti:
•

•

En büyük spam kaynağı sıralamasında
ABD birinci (%12.08), Vietnam ikinci
(%10.32) ve Hindistan üçüncü sırada
(%10.15) yer aldı.
Kötü amaçlı e-postayla hedeflenen ülkeler
arasında Almanya birinciydi (%14.13).
Japonya (%7.59) ve Çin (%7.32) ikinci ve

•
•

üçüncü sırada yer alırken, bu ülkelerin her
ikisi de 2015 yılında ilk 10’un dışındaydı.
Tekil kullanıcıların %15,29’u kimlik avcıları
tarafından saldırıya uğradı.
Finansal kuruluşların müşterilerine yönelik
kimlik avı saldırılarının ortalama oranı
2015’te %34.33 ve 2014’te %28.74’ken,
2016’da %47.48’di.

Tahminlere göre, kimlik avcıları yılın en
önemli olayı olarak görülen Brezilya’daki
Olimpiyat Oyunları ile birlikte gelen fırsatı
kaçırmak istemedi. Sahte spam gönderileri,
Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yanı sıra,
2018 ve 2022’de yapılacak olan Dünya
Kupaları da dahil olmak üzere diğer önemli
spor etkinliklerinden de istifade etti.
Spam reklamları, 2016’da Çin’deki küçük ve
orta ölçekli işletmeler arasında çok popüler
hale geldi.
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Sunucu Kurulum İşlemlerinde Karşılaşılan
3 Problemin Nedenleri ve Çözüm Önerileri
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

Bilindiği gibi kiralık sunucu hizmetlerinde sunucunun iç yönetim
ve kullanımı sunucuyu alan kişiye aittir. Sunucunun işletim sistemi
ve içerisinde bir yönetim paneli kullanıyorsanız ,bu panel kurulup
size teslim edildikten sonra bazı yapılandırma ayarları çıkmaktadır.
Bu yazımda da en çok karşılaşılan sunucu problemleri konusunda
bilgiler vereceğim.

Kerem Emirhan

Sunucunuzun ilk teslim edildiğinde yapılandırmasını düzgün yapmanız
durumunda yaşayacağınız problemleri minimuma düşürebilirsiniz.
1- Network Problemleri
Kiralık sunucu hizmetlerinde normal şartlarda tüm firmalar sunucunun
network hattını düzgün ve internete çıkacak şekilde yapılandırıp
müşterilerine teslim eder. Bu yapılandırmayı bozup mevcut IP,
netmask ve ağ geçidi üzerinde yanlış ya da hatalı işlemler yapmanız
durumunda sunucunuz internete çıkmayacaktır. İkinci bir hata ise
sunucunun internete çıkış yapması için DNS IP adresleri tanımlanır.
Kullanacağınız DNS serverlar sunucunuzun internete çıkış yapması
için önemli bir unsur olduğundan dolayı doğru DNS Server seçmenizde
büyük fayda olacaktır. Tercihlerinizi size sunucu teslim edilirken DNS
serverlardan kullanabilirsiniz ya da ekstra olarak Google, Yandex gibi
büyük firmaların DNS serverlarını kullanabilirsiniz.
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2- Nameserver Yapılandırması
Sunucunuz üzerinde yayınladığınız web
sitenizin dış kullanıcılar tarafından erişim
sağlayabilmesi
için
nameserverlarınızı
eksiksiz yapılandırmanız gerekmektedir.
Eksik yapılandırma yapmanız durumunda
bazı DNS serverlar sunucunuza erişirken
bazıları erişim sağlayamayacak ve dünyanın
bazı lokasyonlarından web sitenize erişim
sağlanamayacaktır.
Örnek vermek gerekirse alan adınızın
localhost.com
olduğunu
varsayalım.
Sunucunuz üzerinde localhost.com alan
adınıza host açtıktan sonra DNS servera
erişerek bu alan adınıza ait nameserver
kayıtlarının doğru olup olmadığını test etmeniz
gerekmektedir. DNS serverda nameserver
kaydı olarak ns1. Localhost.com ve ns2.
Localhost.com olarak nameserverlarınızın
kaydı olması gerekmektedir.
Bu kayıtlar haricinde ns1 ve ns2 olarak Host
(A) kaydı eklemeniz gerekmektedir.
Bu
sayede DNS kayıtlarınız eksiksiz olacaktır.
Web sitenizin erişeceği IP adresini de

DNS servera doğru girmeniz durumunda
web siteniz stabil bir şekilde dünyanın her
noktasından erişilecek duruma gelecektir.
3 – Mailserver Yapılandırması
Mailserver sunucu kullanımının 3. Parti
yazılımlar ile mail gönderebilecek duruma
getirilmesidir. Dünya üzerinde bu işlevi
sağlayan bir çok program bulunmaktadır.
Örnek vermek gerekirse; MailEnable, Hmail,
İceWarp, Kerio, Exim vb. gibi birçok mail
server firması bulunmaktadır.
Mail serverınızı düzgün yapılandırmamanız
durumunda e-mail gönderimleriniz istenen
kullanıcıya ulaşmayacaktır, sunucunuzdan
sizin haricinizde 3. Şahıslar tarafından
spam gönderimi yapılacaktır, e-mailleriniz
kullandığınız Outlook vb. programlarda şifre
sorma gibi birçok hata ile karşılaşabilirsiniz.
Bu yazımızda yaşanılan problemleri genel
olarak bilgisini vermiş bulunuyorum. İlerleyen
zamanlarda yaşanılan problemler ve çözüm
önerilerinin resimli açıklamaları ile detaylı bilgi
aktarımında bulunacağım.
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HTTP Protokolü Üzerinden Temel
Kimlik Doğrulama İşlemi Yapmayın!
mgokgoz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mertcangokgoz

Temel kimlik doğrulama, uygulamanın basitliği ve kolaylığı
nedeniyle son derece popüler bir kimlik doğrulama aracıdır.
Maalesef, HTTP üzerinden aynı zamanda, kişilerin kimlik
doğrulamalarını sağlamak güzel bir yöntem değildir!

Mertcan Gökgöz

Temel kimlik doğrulama, istemcilerin kullanıcı adı ve parola kimlik
bilgilerini iletmek için kimlik doğrulama HTTP başlık bilgisini(header)
kullanır.
İstemci verilen kullanıcı adını ve parolayı alır, base64 olarak her ikisini
de kodlar ve bir sunucuya istekte bulunurken bunları HTTP başlık
bilgisine(header) ekler. Buraya kadar bir sorun yok hatta bu durum
size normal bile geliyor olabilir.
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GET /admin-panel HTTP/1.1
Authentication: Basic ZGVtbzpleGFtcGxl
Host: mertcangokgoz.com

Sunucu, doğrulama yapmak için kullanıcı adı
ve parolanızı alır ve kimlik doğrulama başlık
bilgisini(header) basitçe base64 halini çözer.
Sonuç olarak kişi benim doküman sistemime
ulaşır. Maalesef, yukarıda belirttiğim gibi temel
kimlik doğrulama HTTP protokolü üzerinden
hiçbir zaman kullanılmamalıdır.

sadece bir tanesini çözer. Yani web
sunucusundan istek gelene kadar korur
herhangi bir iç yönlendirme, sunucu log vb.
alanlarda parolalarınız düz metin olarak
gözükür.

HTTP protokolü, daha akıllı kardeşi olan
HTTPS’den farklı olarak şifrelenmez. Bu da
internette bulunan herkesin gönderdiğiniz
her
ne
olursa
olsun
görebildiğini
varsayabileceğimiz anlamına gelir. Doküman
koleksiyonum hassas bilgi değilken, isteği
yaptığımda kimlik doğrulama başlığında
benim kimlik bilgilerimi göndermiş oldum;
bu da benim kimlik bilgilerimi kötü niyetli
bilgisayar korsanlarına veriyor olabileceğim
anlamına geliyor, çünkü şifrelenmemiş istek
ile yapılan bu işlem oldukça kolay bir şekilde
istismar edilebilir.
İster aynı kafede oturuyor olun isterseniz
dünyanın bir ucunda olun, kimlik bilgileriniz
HTTPS dışında tamamen görülebileceği
gibi kolayca parlolalarınız çözülecektir
Base64 bir şifreleme aracı kesinlikle değildir!
Bu nedenle HTTP üzerinden temel kimlik
doğrulamasını asla kullanmamalısınız! temel
kimlik doğrulama yalnızca HTTPS üzerinden
düşünülmeli ve kullanılmalıdır.
Peki HTTPS üzerinden kullanılan temel
kimlik doğrulama işlemi yeterlimidir ?
Aslında hayır. Ama bu durum gerçekten
sitenizin neye ve ne kadar güvenli olması
durumuna bağlıdır. Parola her istek için tekrar
tekrar gönderilebilir. Parola, web tarayıcısı
tarafından, en azından işlem uzunluğu
boyunca ön belleğe alınır. Buda sunucuya
yapılan başka herhangi bir istekle sessizce
yeniden kullanılabilir olabileceği anlamına
gelir.
HTTPS

kullanılması

durumu

bunlardan
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İş Analisti Nedir? Scrum’da Analiz
Süreçleri Ne Şekilde Gerçekleştirilir?
bavci@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

İş Analisti, kurumun iş yapısını, iş kurallarını, iş süreçlerini
çözümlemek, sorunlar ve fırsatlar için çözümler üretmek,
çözümleri oluştururken çeşitli fonksiyonel birimler ile çalışarak,
gerektiğinde bütünleştirici görev ve teknikler bütünüdür.

Burak Avcı

Temelde müşterinin iş ihtiyacını anlayıp, yazılımcı ve son kullanıcı
arasındaki köprü olup işi yazılımcının anlayabileceği şekilde
dokümantasyon yapmaktadır. Telekomünikasyon, Bankacılık gibi
birçok büyük kurumda iş analisti vardır.
Bankacılık sektöründe özellikle Business Unit veya Stratejik İş Birimi
olarak geçen son kullanıcı ile BT arasında köprü görevi gören analist
Scrum sürecinde Sprint’ler içerisinde yazılımcıya tüm analiz dokümanını
paylaşmak yerine o Sprint için yapacağı kararlı bir Solution Document
(Çözüm Parçacığı veya Çözüm Dokümanı) yazılımcıya vererek uzun
uzun yazılan analiz dokümanları yerine kısa, net ve öz yazılan bu
doküman daha çok tercih edilmektedir.

40

Kararlı bir analiz dokümanı Sprint içerisinde
maksimum 2-3 gün veya proje öncesi çalışılıp
Sprint zamanı geldiğinde yazılımcı ve testçi
ile paylaşılmalıdır.
Analiz süreci uzadıkça belirsizlikte uzamış
olur. Sprint içinde analiz ihtiyaçları değişebilir
ama tüm PBI’ı değiştirecek şekilde bu değişim
olmamalıdır.
Doküman içeriğine değinecek olursak Bilgi
Teknolojileri için istenilen Business doküman
içeriğinden genelde istenilen doneler;
- İşin Business(Ara yüz ve görsel)
dokümantasyonu
- Kullanılacak servis yapısı ve protokoller
(Web Services, Middleware)
- Mimarı yapı hakkında genel bilgi (Architectural
Infrastructure)
- UX/UI çözümleri ve arayüz için kararlaştırılmış
demo görseller. (Front-End)
- Gereksinimler, ihtiyaçlar ve tüm iş kuralları
- Database (Veri tabanı) bilgileri (Test ve
Production: Tables, Column)
- Back End kısımda istenilen akış, kurallar ve
detaylar
- Profesyonel Akış Çizelgesi ve Diyagramı
(Microsoft Office Visio)
Kullanılacak Araçlar ve Skills;
- Microsoft Office Visio (Akış çizelgesi)
- Balsamiq Mockups (Demo arayüz çizimi)
- HTML/CSS Bilgisi
- Temel SQL Bilgisi
- Temel JavaScript Bilgisi
- Adobe Fireworks (UI/UX Görsel çizim aracı)
- Microsoft Office Excel/Word
İş Analizi Üzerine Kısa Notlar
•
İletişim gücü yüksek ve dokümantasyon
iyi yapabilen kişiler daha çok seçilmektedir.
Analiz kısmı önemli sorumluluk içerip
projenin zaman, maliyet gibi unsurlarını
doğrudan etkilemektedir.
•
Domain bilgisi önemli olup bulunduğu
projenin organizasyon yapısı, iş süreçleri
ve alt yapı gereksinimlerini iyi bilmelidir.
•
Sprint içerisinden Analiz Task veya

•
•

•

•

•
•

•

PBI’ları genelde Spike veya Requirement
olarak alınır.
Software Requirements Specification
(SPEC Dokümanı) yazılım projesinde
neler olmalı ve ihtiyaçlar iyi hazırlanmalıdır.
Yazılım bilen veya yazılım kökeninden
genel iş analisti daha çok tercih
edilmektedir. Analiz ve Test rolleri ise
birbirine en yakın iş rolleridir.
Teknik analizi olan bir projede Analiz
dokümanı daha iyi beslenmektedir. Teknik
analiz dokümanı genelde Developer
tarafından yazılmaktadır.
Bir projeye başlanmadan önce kapsam
çalışması ve etki analizi (Business Impact
Analysis BIA) yapılarak projenin analist
kısmının temeli oluşturulur.
Scrum Team içerisinde Analist, Product
Owner ve Development Team arasında
köprü görevi görmektedir.
Analizi yarım alınmış veya eksik kalmış
bir proje yeniden analiz edildiğinde eski
doküman üzerindeki eski bilgiler silinmez,
üstü çizilir ve altına yenisi eklenir.
Sprint sonunda Iterasyon bittikten
sonra yazılım, yapılan çalışmaları önce
analiste iletir. Analist testler sonrasında
kabul onayını verdikten sonra müşteri ile
paylaşır.

İş Hayatından Analiz Kavramı için Alınan
Unvanlar
• Business Analyst, Senior Business
Analyst (İş Analisti)
• Business Architect (İş Mimarı)
• Project Manager (Proje Yöneticisi)
Uluslar arası geçerliliği olan İş Analizi
Sertifikaları
• Level 1 - ECBA Entry Certificate in
Business Analysis
• Level 2 - CCBA Certification of Competency
in Business Analysis
• Level 3 - CBAP Certified Business
Analysis Professional
• Level 4 - CBATL Certified Business
Analysis Thought Leader
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Linux Web Sunucusunu
Dropbox’a Nasıl Yedeklerim?
mince@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mdisec

Özellikle benim gibi VPS sunucusu üzerinde blog vb hizmetler
veren kişiler için minimum maliyetli Backup Plan’ı son derece
önemlidir. Bu ihtiyacı gidermek adına yaptığım araştırmalarda
en ilkel ve maliyetsiz yöntem olarak, web dizininin ve veri tabanı
dump’ının sıkıştırılıp mail atıldığını gördüm. Benim gibi sadece
veri tabanı dump’ı 74 MB olan birisi için bu yöntem maalesef işe
yaramayacaktır.

Mehmet İnce

Dropbox servisi, fotoğraf video vb kişisel verilerinizi çok rahat
saklayabildiğiniz bir servisi. Pro planının aylık 10$ olduğunu
düşündüğümüzde de, son derece uygun bir fiyat karşılığında 1 TB
alan sahibi olunabilmektedir. Bizim için en önemli özelliği ise Dropbox
hesabınızı yönetebileceğiniz API servisi veriyor olmasıdır ki bu özelliğini
birazdan kullanıyor olacağız.
Backup Plan
Teknik çalışmalara girmeden önce aşağıdaki soruya net cevap verilmesi
son derece önemlidir

Sunucu üzerindeki hangi verilerin, ne sıklık ile yedeği alınmalıdır?
Ben tüm domainlerin bulunduğu dizini ve full veri tabanı yedeğini, her
haftanın pazar günü gece saat 00:00’da yedeklemeye karar vermiş
bulunmaktayım.
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Dropbox Hesabı ve API app oluşturulması
Öncelikle Dropbox hesabı alınmalıdır.
Ardından API kullanımı için bir “application”
oluşturulması gerekmektedir.

https://www.dropbox.com/developers/apps/
create
Adresini ziyaret ederek lütfen “Dropbox API
app” oluşturunuz. Bu işlem sırasında “My
app only needs access to files it creates.”
seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız. İşlem
sonunda sizi oluşturduğunuz application
sayfasına yönlendirecektir ve burada “App

key” ve “App secret” isminde iki adet key
göreceksiniz. Bu iki bilgiyi kenara not ettikten
sonra Dropbox ile işiniz -şimdilik- bitmiş
olacaktır.
Dropbox Uploader Uygulaması
Dosyaların sunucudan Dropbox’a aktarılması
gerekmektedir. Bu hususta kullanabileceğimiz
en güzel, basit ve açık kaynaklı Dropbox
Uploader betiğidir. Bash script ile yazılmış
ve curl uygulamasından başka herhangi bir
aracın kurulmasına ihtiyaç duymayan bu
betik, Dropbox API’lerini kullanarak dosya
yükleme, silme veya bilgi alma işlemlerini
gerçekleştirebilmektedir.

# Öncelikle curl’u indirmeniz gerekebilir.
curl “https://raw.githubusercontent.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader/ master/dropbox_uploader.sh”
-o dropbox_uploader.sh

Ardından aşağıdaki iki komutu vererek Dropbox Uploader’ı çalıştırıp, bir önceki adımda
oluşturduğunuz API Key’lerinizi girebilirsiniz.
chmod +x dropbox_uploader.sh
./dropbox_uploader.sh

Böyle karşınıza kurulum adımları çıkacaktır
ve sizden API Key bilgilerinizi isteyecektir.
Bu bilgiler daha sonra kullanılmak üzere
homefolder altında .dropbox klasöründe
saklanıyor olacaktır.

Backup Script
Aşağıdaki betik kurulumu gerçekleştirilen
dropbox uploader uygulamasını kullanarak
yedekleme işlemini gerçekleştirmektedir.

#!/bin/bash
BACKUP_SRC=”/var/www/html”
BACKUP_DST=”/tmp”
MYSQL_SERVER=”127.0.0.1”
MYSQL_USER=”root”
MYSQL_PASS=”cokgizlisifre”
# Stop editing here.
NOW=$(date +”%Y.%m.%d”)
DESTFILE=”$BACKUP_DST/$NOW.tar.gz”
#DESTFILE=”$BACKUP_DST/$VPS_ID.$NOW.tgz
# Backup files.
mysqldump -u $MYSQL_USER -h $MYSQL_SERVER -p$MYSQL_PASS --all-databases > “$NOW-Databases.sql”
tar cfz “$DESTFILE” $BACKUP_SRC “$NOW-Databases.sql”
#upload to dropbox. make sure the following line points to the correct dropbox_uploader.sh location
/root/dropbox_uploader.sh upload “$DESTFILE” “$NOW.tar.gz”
# Rotate backupfiles. Keep last 4 backup.
for file in $(./dropbox_uploader.sh list|grep “[F]”|awk {‘print $3’}|sort -r|tail -n +5)
do
/root/dropbox_uploader.sh delete $file
done
#remove temporary files
rm -f “$NOW-Databases.sql” “$DESTFILE”
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Bu script temel olarak aşağıdaki adımları
uygulamaktadır.
•
•
•
•
•
•

Veri tabanındaki tüm verileri dump et.
Belirlenen dizinde ki her şeyi ve veri
tabanı dump dosyasını sıkıştır.
Sıkıştırılmış dosyanın ismine bugünün
tarihini ata.
Dosyayı dropbox’a upload et.
Dropbox’ta ki dosyaları ismine göre sırala
ve yüklenen son 4 dosya haricinde kalan
dosyaları sil.
Yerel dizinde oluşturulan yedek dosyasını
sil.

Bu scripti /root/backup.sh olarak kayıt ettiğinizi
düşünürsek aşağıdaki crontab girdisi bu
betiğin her haftanın pazar günü çalıştırılarak
yedekleme işlemi gerçekleştirilecektir.
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//makalenotu
VPS sunucusu
üzerinde blog
vb. hizmetler
veren kişiler
için minimum
maliyetli Backup
Plan’ı son derece
önemlidir.
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.htaccess ile WordPress’i
Hızlandırın ve Güvenliği Arttırın
osman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/osmansevinc

Bu yazımızda günümüzün en populer scriptleri arasında yer
alan ve her yanımızı saran WordPress içeriğini, .htaccess ile ufak
dokunuşlarla nasıl daha güvenli hale getireceğimizi aktaracağız.

Osman Sevinç

Ayrıca bu güvenlik unsurlarının tamamı .htaccess dosyasından
yapılandırılmış olacaktır.
Öncelikle; .htaccess nedir? bunu açıklayalım;
.htaccess : Ana açılımı Hypertext Access dir. Apache başta olmak
üzere bir çok web servis tarafından kullanılan ve web platformlarına
etki sağlayabileceği yapılandırma değişikliklerine olanak sağlayan
dosya tipidir. Bir çok Apache sistemi, alt kullanıcıların sistemsel
yapılandırmasını .htaccess dosyasını derleyerek tamamlamaktadır.
Artık güvenlik ipuçlarını paylaşmaya başlayabiliriz.
1 – Klasör ve dosya listeleme fonksiyonunu iptal edelim: Bazı eksik
sistem yapılandırmalarında, klasör yolunu tarayıcıya yazdığımızda o
klasör içerisinde bulunan dosyalar tarayıcıda listelenmektedir.
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Buda ciddi güvenlik açıklarına etken
oluşturabilir. Bu fonksiyonu site yapınızda
engelleyebilmek için aşağıda paylaştığım
komutu .htaccess dosyasına eklemeniz yeterli
olacaktır.
# Options -Indexes
2 – Tarayıcı ön bellek yapısını aktif etme:
Aslında bu bir güvenlik önlemi değil. Tamamı
ile site performans yapısını iyileştirmek adına
yapılan bir işlem. Fakat wordpress yapısının
temel
taşlarından
olduğundan
dolayı
paylaşmamız faydalı olacak.
#<IfModule mod_expires.c>
#ExpiresActive On
#ExpiresByType image/jpg “access 1 year”
#ExpiresByType image/jpeg “access 1 year”
#ExpiresByType image/gif “access 1 year”
#ExpiresByType image/png “access 1 year”
#ExpiresByType text/css “access 1 month”
#ExpiresByType text/html “access 1 month”
#ExpiresByType application/pdf “access 1
month”
#ExpiresByType text/x-javascript “access 1
month”
#ExpiresByType application/x-shockwaveflash “access 1 month”
#ExpiresByType image/x-icon “access 1
year”
#ExpiresDefault “access 1 month”
#</IfModule>

Artık yazımızın en can alıcı noktasına ulaşmış
bulunmaktayız.
4–Dosya
erişimlerini
kısıtlamak:
Aşağıda paylaşılan komutla wordpress
yapısında dilediğiniz dosyaya direkt erişimi
kısıtlayabilirsiniz. Örnek olarak .htaccess
ve wp-config.php dosyalarını baz alabiliriz.
Komutu .htaccess dosyasına eklediğinizde
artık bu dosyalar dış erişime kapalı olacaktır.
<Files wp-config.php>
Order Deny,Allow
Deny from all
</Files>
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>

3 – Web dosyanızın bulunduğu klasörde script
içeriğinin çalışmasını engellemek: Aşağıda
paylaşacağım komutu güvenlik önlemi
alacağızı klasörde oluşturulacak .htaccess
dosyasına aktarın. WordPress yapısında en
çok kullanılan bölüm wp-content dosyasıdır.
Örneğin bu komutu belirtilen dizinde
çalıştırdığınızda her hangi bir tema açığından
kaynaklı hatadan dolayı wp-content dosyanıza
shell ve script virüsleri bulaştırılamayacaktır.
#AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp
.htm .shtml .sh .cgi
#Options -ExecCGI
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Web API - Geniş (Wide Range)
Platform Destekli Servisler
gencebay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/gencebaydemir

Bulut teknolojileri (VMs, Databases – Storages); çözüm geliştirme
stratejilerine farklı bakış açıları getirerek üç ana unsurda
maliyet (cost) – performans (performance) – sürdürülebilirlik
(maintainability) ve uygun stratejinin uygulanması hususlarını
yerine getirmek amacıyla gelişmeye – evrime devam etmektedir.

Gencebay Demir

Bugün Microsoft Azure, Amazon Web Services, Digital Ocean ve
RackSpace gibi önde gelen bulut platformu sağlayıcılarının Software as
a Service (SAAS) ve Platform as a Service (PAAS) veya Infrastructure
as a Service(IAAS) şeklinde çıkardıkları servis - hizmetlerin bir çoğunda
RESTful APIs ve SDKs kullanılıp – yaygınlaştığını görüyoruz.
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Özellikle servislerin farklı tipte işletim
sistemleri, telefonlar ve cihazlar ile uyumlu
çalışabilmesi amacıyla geliştirmenin odak
noktası – mimari - modeller ve katmanların
tekilleştirilebilmesinde APIs
(Application
Programing Interfaces) ve RESTful servislerin
rolü her geçen gün artmaktadır.
O halde; geliştirilecek olan servis odaklı
projelerimizde WCF veya ASP.NET Web
API’ nin hangi şartlarda nerede, nezaman
ve niçin tercih edilmesi gerektiği hususuna
cevap arayamaya başlayalım. Çözüm için en
uygun olan teknolojiye ulaşmaya çalışalım,
teknolojiden çözümü üretmeye çalışmadan!
15.09.2011 tarih ve “Building Web APIs
in Windows Azure with WCF to reach any
device” konulu BUILD oturuma kadar gidelim.
Azure kullanılarak WCF Web APIs (o yıllar adı
bu şekilde) ile herhangi bir cihaz ile iletişimden
bahsediliyor. Aynı yıl Eylül ayında yapılan 6.
Preview den sonra Şubat 2012 de WCF Web
API yerini ASP.NET Web API’ye bırakıyor.

MAKALE NOTLARI

Uygulama geliştirme sürecini
göz önüne aldığımızda, tüm
veri tabanı işlemlerinin veya
farklı katmanlar tarafından
yerine getirilen süreçlerin
her halde tek bir noktadan
yönetilebilir ve bir çok
farklı istemci tipi (browsers,
phones, tablest vb.)
tarafından işlenebilir olması
büyük önem taşımaktadır.
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Bağlantıda ki tanım ve açıklamaları
incelediğimizde bu değişikliğin sebeplerini,
bundan sonra izlenecek olan yol haritasını
kestirebiliyoruz. İşte tam bu noktada
yapacağımız seçime somut etkileri iyi analiz
etmek gerekiyor.
Microsoft için ASP.NET Web API ve WCF
farklı anahtar kelimeler ile tanımlanmış! Web
API is RESTful services and WCF is for
“existing investments”. Bir blog yazısında; bu
tanımlama üzerinden 5 başlık üretiliyor.
1.Client Interoperability:
Web API hafifsiklet, sade, RESTful servis
odaklı ve her hangi bir uygulamadan HTTP
temelli çağrıları manipüle eden bir yapıya
sahip. Bu yapı onu kolay, anlaşılır kılıyor.
WCF SOAP temelli yapısı öncelikle istemcinin
WSDL i anlamasını zorunlu kılıyor bu da farklı
tipte ayar ve kavrama sürecini doğuruyor. Bu
sebeple kolaylıkla bir çok cihaz, programlama
dili ve kütüphane ile uygun kullanımda değil.
2.Coding Overhead:
İstemci tarafında RESTful servis çağrıları
yapmak çok kolay ancak kaynak URLs ve
veri - model işlenmesi (serialize - deserialize)
tamamen kodlamaya dayalı. SOAP ve WSDL
basit bir şekilde nesneleri ve operasyonları
istemci tarafında özetlemenizi sağlıyor. WCF
ağır konfigürasyon gerektirdiği gibi custom
implementler için yine XML in doğru ayarlanmış
olması şart. Web API aksine daha geniş –
standard bir yapıda; ihtiyaç duyulduğunda
custom ve genişletilebilir servisler, media type
formatters ile veriyi istenilen şekilde işlemeyi
başarabiliyor.
3.Speed/Bandwidth:
Konu mobil olduğunda malum internet paket
kullanımlarımın önemi özellikle ülkemiz
kullanıcıları için büyük önem taşımakta.
RESTful servisler temel olarak HTTP
protokolünü kullanır ve genelde paket
boyutu SOAP request/response yükünden
(payload) daha az olur. WCF bu noktada
da custom edilebilir ancak o halde standart
implementasyonun dışına çıkılmış olunacaktır.
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4.Functionality/Purpose:
SOAP servisler için action-driven, REST/
OData servisler için ise resource-driven
prensiplerine sadık olunması gerektiği
vurgulanmaktadır. Bir SOAP servis çağrısı
sistematik olarak birden fazla REST çağrısını
bünyesine katıp tek bir işlem üzerinden
birçok kaynak üzerinde değişiklik meydana
getirebilir. Örneğin; bir ürün sipariş süreci
sırasıyla;

Sipariş Ver
Stoktan ürünü düş
Yeni bir teslimat çıkar
Müşteri bilgi – ürün havuzunu güncelle
Tüm bu işlemler farklı kaynaklara dair süreçleri
yerine getiriyor olmalarına karşın tek bir
metod ile (POST) PurchaseOrder etkileşime
girmektedir. RESTful servisler ise basit ve
atomik seviyede tüm iş parçacıklarını ayrıca
işleyebilmelidir.
5.Security:
WCF ve Web API benzer standartlarda

Uygulama geliştirme sürecini göz önüne
aldığımızda, tüm veri tabanı işlemlerinin
veya farklı katmanlar tarafından yerine
getirilen süreçlerin her halde tek bir noktadan
yönetilebilir ve bir çok farklı istemci tipi
(browsers, phones, tablest vb.) tarafından

güvenlik
implemantasyonlarını
kabul
etmektedirler. Web API Security esnek ve
geniş harici yetkilendirme dinamiklerini
kullanabilmektedir. Başlıbaşına bir konu olan
güvenliğin proje düzeyi ile ele alınarak isabetli
seçimin yapılmış olması gerekmektedir.
Gelecek yazılarımızda güvenlik konusunu
daha detaylı inceliyor olacağız!
SONUÇ:
Maalesef biri diğerinden üstündür diyebilmek
mümkün değil zaten böyle bir amacımız da
yok! Ancak doğru karar verebilmek için makul
yollar bulunmaktadır. Blog yazarının ve benim
de katıldığım öneri ise; “Eğer internal/intranet
servis olacak ise WCF, external/Internet servis
söz konusu ise Web API” kullanılmasının
uygun olacağı yönünde.
Günümüz mobile ve bulut teknolojileri hatta
yeni bir kavram olarak ortaya çıkan Internet
of Things (Şeylerin interneti) kavramlarını
destekleyebilen ortak - standart bir protokol
HTTP ve RESTful yapının hakimiyeti göz
önünde bulundurulmalıdır.

işlenebilir olması büyük önem taşımaktadır.
Her bir platform tipi için servis, mimari
anlamda değişiklik ve bunların yönetimlerinin
kaynak kaybına ve beraberinde aksaklıklara
yol açması kaçınılmaz olacaktır.
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Google Analytics Çalışmaları

Esnasında Yapılan Strateji Hataları
burkay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/burkay90

Bildiğiniz üzere Google Analytics, dünya üzerinde en çok tercih
edilen ve Google tarafından ücretsiz sunulan Web Analiz aracıdır.
Yolu dijital pazarlamadan geçen hemen hemen herkesin duyup
bildiği fakat pek az kişinin etkin bir şekilde kullanabildiği bir araçtır.

Burkay Yapağcıoğlu

Google Analytics kullanımında sıkça yapılan çeşitli hatalar vardır. Bu
hataları Stratejik Hatalar, Kurulum Hataları ve Yorumlama Hataları
altında 3 başlıkta inceleyebiliriz.
Bu yazımızda çok teknik detaylara girmeden Stratejik Hatalar’dan
bahsedeceğiz. Diğer hatalara ilişkin yazımı diğer sayılarımızda
yayınlayacağım.
Hataların düzenlenmesine yönelik söz konusu teknik uygulamalar
Google Analytics Yardım Merkezi’nde ve Developer Center’da
mevcuttur. Dileyen okuyucularımız faydalanabilirler.
Stratejik Hatalar
Google Analytics’in çalışma mantığının tam olarak anlaşılamamasının
ve plansız Analytics kullanımının yol açtığı hatalardır. Bu hatalara
düşmemek için Google Analytics’i kullanmaya başlamadan önce gerekli
aksiyonları almalıyız.
Google Analytics’in çalışma mantığını anlamamak
Google Analytics’in çalışma mantığını anlamadan ölçümlemeye
başlamak, dataların toplanmasından tutun da yorumlanmasına kadar
yapacağımız birçok hatayı da beraberinde getiriyor.

52

Google Analytics Çalışma Mantığı
Google Analytics’in çalışma mantığı 4 temel
prensip üzerine kuruludur. Bunlar; Data
Toplama, Yapılandırma, Data İşleme ve
Raporlamadır.

için ”İşleme” aşamasına geçilir. Google,
ham bilgileri kullanıcıların daha iyi okuması
ve yorumlaması için segmente eder, çeşitli
kategorilere atar metriklerle süsler. (Kitle,
Edinme, Davranış, Dönüşüm Raporları.)

Google Analytics’in bize sunmuş olduğu ve
sitemizdeki tüm sayfalara yerleştirdiğimiz
JavaScript takip koduyla kullanıcıların
sitemiz üzerinde gerçekleştirdiği ziyaretlere
ilişkin çeşitli bilgiler ediniriz. JavaScript kodu
kullanıcılara ait bu bilgileri ziyaretçilerin
kullandığı web tarayıcısından, internet
adresinden ve yönlendiren (referrer) siteden
elde eder. Kullanıcıların web sayfamız
üzerindeki çeşitli hareketlerine ilişkin edinilen
bu bilgiler işlenmek üzere Google Analytics
sunucularına gönderilir.

”İşleme” aşamasında Google’ın bu verileri,
sizin tarafınızdan belirlenen ”Yapılandırma”
ayarlarına göre yaptığını unutmamak gerekir.
Yapılandırma ayarından kastımız; Google
Analytics’e ölçeceği veya ölçmeyeceği
verilere yönelik verdiğiniz talimatlardır.
Örneğin abc.com sitesi için kurmuş olduğunuz
Google Analytics hesabında, raporlarınızda
”X” ülkesinden gelen trafiği görmek
istemiyorsanız ve bu yönde bir filtreleme
çalışması yaptıysanız, Analytics tercihlerinize
göre bu trafiği işleme sokmaz ve raporlarda
göstermez.

Sonra, Google Analytics sunucularına
gönderilen bu ham bilgilerin daha anlamlı ve
kategorize edilmiş bilgilere dönüşebilmesi

Ölçümleme Planı oluşturmadan ölçmeye
kalkışmak
Google Analytics’i etkin kullanarak doğru
verileri toplamak ve bunları doğru anlamlandırıp
gerekli aksiyonları almak için mutlaka bir
ölçümleme planı yapmalısınız. Neyi, neden,
nasıl ölçeceksiniz; verilere ilişkin metriklerde

İşlenen veriler sonraki aşamada raporlanır ve
Analytics raporlarınızda gözükür.

hangi rakamları başarı sayacaksınız, verileri
nasıl hangi yapıda segmente edeceksiniz,
verileri yorumladıktan sonra alacağınız
aksiyonlara nasıl karar vereceksiniz ? Tüm
bu sorulara cevap verebilmek için dinamik
yapıda, güncellenen ve doğru yapılandırılmış
bir plan oluşturmalısınız?
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Ölçümleme planı oluşturuken planda yer
alması gereken başlıklar ?
İş
hedefleriniz
doğrultusunda
web
sayfanızın var olma sebebi nedir ?
Bu aşamada üst yöneticilerinizden ve çalışma
arkadaşlarınızdan
yardım
alabilirsiniz.
Koyacağınız hedefler yapılabilir, anlaşılır,
yönetilebilir ve faydalı olmalıdır. Örnek iş
hedefleri; farkındalık yaratmak, satış yapmak,
üye kaydı toplamak olabilir.
Bu hedeflere ilişkin performansınızı
hangi göstergelere (KPI) bakarak takip
edeceksiniz?
Koyacağınız hedeflere ilişkin hangi metrikler
performansınızı ölçmede yardımcı olacak?
Amacınız üye kaydı toplamak ise, üye
olan kullanıcı sayısı, dönüşüm oranı, üye
kayıt sayfasından çıkış oranı vb. metrikler
performansınızı ölçmede yardımcı olabilir.
Metriklere ilişkin hangi rakamlar sizi
başarılı kılacak ?
Bu sorunun cevabı varsa koyduğunuz ve size
verilen hedef rakamlara, geçmiş yıllara göre
olan performansınıza ve elinizde rakiplerinizin
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gösterdiği performansa ilişkin rakamlara göre
değişir. Yöneticiniz sizden web sayfanızda
gerçekleştireceğiniz kampanyayla önceki
kampanya sayesinde gerçekleştirdiğiniz
satışların 2 katına çıkmanızı ya da geçtiğimiz
yıl siteye gelen trafiğin %50’si kadar trafik
elde etmenizi ya da x firmasına ait rakamı
yakalamanızı isteyebilir.
Verileri nasıl segmente edeceksiniz?
Büyük veri yığınını Analytics zaten işliyor ve
raporlarda Kitle, Edinme, Dönüşüm, Davranış
gibi kategorilerde sizlere sunuyor. Size düşen
bu rapor başlıklarının altında yer alan çeşitli
segmentlerden hangisini kullanacağınıza karar
vermek ya da yeni segmentler oluşturmak.
Bu sayede büyük verileri parçalayıp,
guruplandırarak daha yorumlanabilir guruplar
oluşturabilirsiniz. Örneğin web sayfanıza
gelen trafiği, trafiğin geldiği kanallara göre,
cihazlara göre guruplamak. Aşağıda Google
Analytics çalışanlarından ve Web Analytics
denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan
Avinash Kaushik’in hazırlamış olduğu örnek
ölçümleme planını kullanarak sizler de kendi
planınızı hazırlayabilirsiniz.
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İleri Görüşlü Domain Milyonerlerinin
İlginç Yatırım ve Kazanç Hikayeleri
selcuk@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

90’lı yılların ortalarında domain sektörü gün geçtikçe önem
kazanmaya başladı. Bu dönemde, ileri görüşlü bazı yatırımcılar
tarafından, jenerik olarak kabul edilen ve yatırıma değer bulunan
binlerce domain kaydı gerçekleştirildi. Bu domainlerin bazıları
üzerinde, yüksek hite sahip siteler oluşturan yatırımcılar, bazı
domainleri ise büyük miktarlardaki ücretlerle satışa çıkardılar.

Selçuk Kara

Milyon dolarlarlık bir değere ulaşan bu domainler ile domain yatırımcılığı
bir sektör haline gelmiştir. Dünyada domain sektöründen milyonlarca
dolar para kazanan 5 domain yatırımcısı kimdir, hangi domainler ile ne
kadar para kazanmışlardır onlara bakalım.
1- Dan Parisi
İlk domainini 1996’da kaydeden Parisi’nin, domain sektöründeki kariyeri
Suck.com veWhitehouse.com’u satın almasından sonra yükselmeye
başladı. Bu domainlerin birden farklı varyasyonlarını ve uzantılarını da
satın alan Parisi, açmış olduğu siteler ile günde 2 milyon ziyaretçiye
ulaştı. En çok değer verdiği bu iki domaine gelen, milyonlarca dolarlık
teklifleri reddetti.Elindeki domainler bir dönem Parisi’nin başını bir
hayli derde soktu. Madonna ile yaşadığı domain davası bunlardan
sadece biri oldu. Madonna.com’u adult içerik için kullanan Parisi,
Maddona’nın şikayeti sonrası ilgili domaini, Madonna.net adresini
kullanan bir hastaneye, “Madonna’ya verilememek şartı ile” devretti.
Ancak Madonna açtığı davaları kazanarak, domainin sahibi oldu.
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Madonna.com’u adult içerik için kullanan
Parisi, Maddona’nın şikayeti sonrası ilgili
domaini, Madonna.net adresini kullanan bir
hastaneye, “Madonna’ya verilememek şartı
ile” devretti. Ancak Madonna açtığı davaları
kazanarak, domainin sahibi oldu.
2- Rick Schwartz
Nam-ı değer domain kralı. Elbette ki bu ünvanı
kazanmak kendisi için kolay olmamış. İleri
görüşlü olması ve yaptığı yatırımlarda sabırlı
davranması, onu bugün milyonlarca dolarlık
domain satışınıgerçekleştiren bir domain
kralı yapmış. İlk domainini 100 dolara 1995
yılında kaydeden Schwartz, daha sonraları
candy.com ve men.com gibi domainleri çok
düşük ücretlerle satın almış. Men.com’u satın
aldıktan 7 yıl sonra 1,32 milyon dolara satan
Schwartz, hem domain kariyerinde yüksek bir
ivme yakalamış hem de insanların domain
sektörüne olan ilgilisinin artmasına öncülük
etmiştir.
Satın almış olduğu domainlerden, 10 yılda
20 milyon dolar kazanan Schwartz, bu
domainlerin birçoğunu, 1000 – 2000 dolar gibi
çok düşük rakamlara satın almıştır.
Şimdilerde 55 yaşında olan Schwartz’ın
satmış olduğu domainlerden bazıları şunlardır;
buff.com,
mens.com,
WebNewsStand.
com, CyberDaily.com, FunnyMovies.com,
GoBet.com, GetMessages.com, FreeNight.
com, HallofShame.com, SportsDigest.com,
FreePhoneCalls.com, Shut-up.com, luv.com
arabian.com, financialconsultants.com
3- Adam Dicker
Domain sektörünün önemli isimlerinden biri
de Adam Dicker’dir. 1965 Kanada doğumlu
olan domain milyoneri, internet sektörüne
ilk girişi, 1990 yılında kendi açtığı bilgisayar
firması ile olmuştur. Bu girişimden beklediğini
bulamayan Dicker, ilk alan adını 1996 yılında
satın alarak domain yatırımcılığı kariyerine
başlamıştır.
Aynı zamanda, domain sektörüne ilgi duyan
kişilerin buluştuğu DNForum’un sahibi

olan Dicker, domainleri satmak yerine, bu
domainler üzerinde oluşturduğu sitelerin
trafiğini arttırarak para kazanmayı tercih
edenlerden. Elinde, download.net, sm.com,
forums.com, seals.com ve elephant.com bir
çok jenerik domain bulunan Dicker, avatars.
com için almış olduğu 250 bin dolarlık teklifi
reddetmiştir.
4- Frank Schilling
1969 yılında Cayman Adaları’nda doğan
Schilling, dünyanın önde gelen bir diğer
domain milyoneri. Domain sektörüne ilgi
duyan birçok kişi Schilling’in YediMile.com adlı
blogundan, yazdığı yazıları takip etmektedir.
Schilling’e göre bir web sitesinin yüksek trafik
alabilmesindeki en başlıca etken, domainin
jenerik olmasıdır. Schilling durumu şöyle
ifade ediyor; “Arama motorları acımasız bir
ev sahibi gibi, değiştirmiş olduğu algoritmalar
ile bir gün sitenizi kapının önüne koyabilir
ancak jenerik bir domaininiz varsa bu, almış
olduğunuz trafiği bağımsız hale getirir.”
Schilling,
kendi
portföyünü
yönetmek
ve başkalarının da kendi deyimlerinden
faydalanabilmesini sağlamak için 2001 yılında
NAmedia’yı kurdu. Kurulduğu dönemde
NAmedia domain sektörünün önde gelen
firmalarından biri oldu. 2011 yılı başlarında
NAmedia, 250 domain satışından 7 milyon
dolar para kazandığını ilan etti.
5- Michael Kovatch
Michael Kovatch, domain sektörünün en
dikkat çekici isimlerinden biridir. Nedeni ise,
bugün pek çok kişinin yakından bildiği iPhone
ile tanışması çok eskilere dayanıyor.
Kovatch 1995 yılında, ileride bir teknoloji
şirketi açmak düşüncesi ile iPhone.com
domainini çok düşük bir ücret karşılığında
satın almıştır. Ancak ticarete girip risk almak
yerine, 2007 yılında iPhone’un markasının
çıkması ile birlikte, iPhone.com’u Apple’a
satmaya karar vermiştir. Michael Kovatch, bu
satışından 1 milyon dolar kazanarak, domain
sektörüne damgasını vurmuştur.
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Bilişim Dünyasını Konu Alan
Yapımları Sizin İçin Derledik
Bilişim sektörü içerisinde olan
veya sektörü yakından takip
edenlerin ilgiyle izleyebileceği
yapımları araştırdık ve
aralarından öne çıkan 5 tanesini
bu ay sizler için derledik.
Son yıllarda bilişim dünyasını konu
alan çeşitli film, dizi veya belgeseller
yayınlanmakta. Bu yapımlar kimi
zaman bilişim, çoğu zaman siber
güvenlik ve zaman zaman da yazılım
içerikli olabiliyor. Özellikle son
yıllarda ülkemizde de yabancı dizileri
yayınlamaya başlayan TV kanalları
ile birlikte yabancı dizi izleme kültürü
giderek yaygınlaşıyor ve bu yapımlara
olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu
ay, bilişim sektörünü konu alan çeşitli
yapımları araştırarak sizler için iyilerden
oluşan bir izleme listesi oluşturduk.
İlgili dizilerin görsellerine tıklayarak
fragmanlarını da dergimiz üzerinden
izleyebilirsiniz.

//habernotu
Listede yer alan yapımları
derlerken gerek senaryo, gerekse
IMDB puanı itibariyle öne
çıkanlar arasından seçtik. Siz de
izlediğiniz ve başarılı bulduğunuz
sektör ile ilgili film, dizi, belgesel,
röportaj gibi yapımları bize
tavsiye ederek, bu sayfalarda yer
almasına öncülük edebilirsiniz.

Her
FRAGMAN İZLE

Aşk (Her), yönetmenliğini ve senaristliğini Spike Jonze’un üstlendiği, romantik dram ve
bilim kurgu türlerinde, 2013 yapımı Amerikan filmi. Başlıca rollerinde Joaquin Phoenix,
Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde ve Scarlett Johansson’ın yer aldığı film;
Phoenix’in canlandırdığı Theodore Twombly’nin, Johansson’ın seslendirdiği Samantha
adlı yapay zekâya sahip bir işletim sistemine aşık olması ve ikili arasında yaşanan
ilişkiyi konu alır. Aşk, aralarında yılın en iyi filmi olarak niteleyenlerin de olduğu bazı
eleştirmenler tarafından yılın en iyi filmleri arasında gösterildi. 86. Akademi Ödülleri’nde
En İyi Film dahil beş kategoride aday olurken, En İyi Özgün Senaryo kategorisinde
Akademi Ödülü’nün sahibi oldu. 71. Altın Küre Ödülleri, 66. Writers Guild of America
Ödülleri, 19. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri ve 40. Saturn Ödülleri’ndeki senaryo
kategorilerinde ödül kazandı.

IMDB PUANI : 8,0
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The Social Network

FRAGMAN İZLE

Sosyal Ağ (Social Network), 2010 yapımı David Fincher imzalı başrollerini Jesse
Eisenberg ve Andrew Garfield’ın paylaştığı 3 Oscar ödüllü ABD filmidir.
2003 yılında bir akşam, Harvard Üniversitesi öğrencisi ve bilgisayar programcısı Mark
Zuckerberg (Facebook’un kurucusu), bilgisayarının başına oturur ve yeni bir fikir
üzerinde çalışmaya başlar.
Çılgın içerikli web günlüğü ve programlama sonucunda, kısa süre sonra global düzeyde
bir sosyal ağ oluşturacak ve iletişimde devrim yaratacaktır. Ancak başarı bu genç
girişimciyi kişisel ve yasal karmaşalara sürükler.

IMDB PUANI : 7,7
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Who Am I

FRAGMAN İZLE

Genç bir bilgisayar dehası olan Benjamin, sadece Almanya’da değil dünya çapında
tanınan biri olmak istemektedir. Yer altı bir hacker grubu, Benjamin’i aralarına katılmaya
çağırınca, Benjamin bu tehlikeli teklifi kabul eder ancak bu tehlikeli oyunlarda başına
geleceklerden habersizdir.
Yönetmenliğini İsveç’li yönetmen Baran bo Odar’ın üstlendiği filmin senaryosunda
da yönetmen bo Odar ile birlikte Jantje Friese’ın imzası var. Siber suç geriliminin
başrolünde Tom Schilling yer alırken, Schilling’e Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring,
Hannah Herzsprung ve Trine Dyrholm isimleri eşlik ediyor.

IMDB PUANI : 7,6
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Steve Jobs

FRAGMAN İZLE

Steve Jobs, 2015 yılında gösterime giren Apple kurucusu Steve Jobs’un hayatını
anlatan, baş rolünü Michael Fassbender’ın oynadığı Amerikan biyografik drama filmidir.
Walter Isaacson’ın kitabı Steve Jobs’tan uyarlanan filmin senaristliğini Aaron Sorkin,
yapımcılığını Scott Rudin ve yönetmenliğini de Danny Boyle yapmaktadır. Filmin vizyon
tarihi için 9 Ekim 2015 tarihi verildi (Steve Jobs’un ölümünden yaklaşık 4 yıl sonrası).
İlk uzun fragman 1 Temmuz 2015 tarihinde yayınlandı ve devamında da TV spotları
geldi. Filmin galası 5 Eylül 2015 tarihinde Telluride Film Festivali’nde gerçekleştirildi ve
9 Ekimde New York ve Los Angeles’da sınırlı sayıda yayına girdi. 23 Ekim’de kapsamlı
olarak gösterime girdi. Türkiye’de de 30 Ekimde gösterimdeki yerini aldı.

IMDB PUANI : 7,2
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The Intern

FRAGMAN İZLE

Stajyer, Nancy Meyers’in yönettiği 2015 yapımı Amerikan komedi filmi. Filmde
Robert De Niro ve Anne Hathaway başrolleri oynarken, Rene Russo, Anders Holm,
Andrew Rannells, Adam DeVine yardımcı rolleri paylaşıyorlar. Film 25 Eylül 2015’de
gösterimdeki yerini aldı.
70 yaşlarında dul bir adam olan Ben Whittaker (Robert De Niro) emekli olmanın
aslında sandığı gibi her şeyin paramparça olması demek olmadığını keşfeder. Oyuna
geri dönmek için bir fırsat kollayan Whittaker, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından
kurulan ve işletilen moda içerikli bir internet sitesinde yaşlı bir stajyer olarak işe başlar.

IMDB PUANI : 7,1
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URL Tara

Vektörler

“URL Tara”, bir web sitesi ile aynı ip
adresi üzerinde barındığı bilinen diğer
web sitelerini bulma aracıdır (Reverse
IP Lookup).

Vektörler.com, grafik tasarımcılar
için kurulmuş bir arama motorudur
ve grafik tasarımcılara Türkçe hizmet
vermektir. Sürekli güncellenen arşivi ile
2 yıldır yayında olan sitede bulunan tüm
grafiklerde telif hakkı bulunmamaktadır.
Ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

urltara.com

vektorler.com
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ipstats.info

Bu servis Web Hosting sektörüne
yönelik pazarlama, iş geliştirme,
strateji faaliyetlerinde alınacak kararları
desteklemek için geliştirilmiş ve Debian
üzerinde Go Programlama Dili ve
Revel Web Framework’ü kullanılarak
geliştirilmiştir.

ipstats.info

TinyPNG

PNG ve JPEG dosyalarınızı optimize
ederek çözünürlüğünü bozmadan
boyutlarını küçültebileceğiniz güzel bir
servis TinyPNG.
Bu işlemi aynı anda 20 fotoğrafa ve
maksimum 5 MB dosya boyutuna kadar
ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

tinypng.com
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