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Bu yıl Ocak ayı itibariyle SSL Sertifikasının
internet dünyasındaki önemi çok daha fazla
arttı. Google’ın yaptığı açıklama ve yayınladığı
güncelleme ile birlikte SSL Sertifikası
olmayan web sitelerinin “Güvensiz” olarak
işaretlenmesi, web sitesi ve blog sahiplerini
harekete geçirdi. Yayınlanan Chrome
güncellemesi sonrası, SSL Sertifikası sahibi
web sitelerinin, tarayıcılarda “Güvenli” olarak
işaretlenmesi ve Google arama sonuçlarında
bir adım önde olma avantajı yakalaması
bunda en büyük etken.
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SSL Sertifikası bir zamanlar sadece e-ticaret
sitelerinin tercihi iken özellikle son 3 aydır
kişisel blog sitelerinden, web siteleri, haber
siteleri ve hatta çeşitli web uygulamalarına
kadar yoğun bir şekilde SSL Sertifikası
kullanmaya başladı. Bu da SSL Sertifikası
pazarını daha da hareketli bir hale getirerek
fiyatların oldukça düşmesine etken oldu
denebilir. Buna en önemli örnek ise, Natro’nun
Comodo Positive SSL Sertifikasını 9,99$
fiyata belgesiz ve ip adresi gerektirmeden
anında kurulumlu satıyor olması. Peki siz web
siteniz için bir SSL sertifikası aldınız mı?
Keyifli okumalar...
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Qualcomm Centriq 2400 Platformu
için Microsoft ile İşbirliği Yaptı
QUALCOMM CENTRIQ
Qualcomm Centriq 2400
sunucu çözümlerinin
güç verdiği Microsoft
Azure bulut platformu
üzerinde çalışan bulut iş
yüklerini mümkün hale
getirmeyi amaçlayan QDT,
sunuculara özel, gelişmiş
10 nanometre Qualcomm
Centriq 2400 platformunu
tanıttı.
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Açık İşlem Projesi (OCP) Zirvesi 2017’de, Qualcomm
Incorporated (NASDAQ: QCOM), iştiraki Qualcomm
Datacenter Technologies, Inc., (QDT) aracılığıyla 10
nanometre Qualcomm Centriq™ 2400 platformu üzerinden
sunduğu yeni nesil bulut servislerini hızlandırmak için
Microsoft ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Bu işbirliği; yeni
nesil birçok donanım, yazılım ve sistemleri kapsayacak.
Qualcomm Centriq 2400 sunucu çözümlerinin güç verdiği
Microsoft Azure bulut platformu üzerinde çalışan, çeşitli bulut
iş yüklerini mümkün hale getirmeyi amaçlayan QDT, OCP’de
sunuculara özel, gelişmiş 10 nanometre Qualcomm Centriq
2400 platformunu tanıttı. Qualcomm Centriq 2400 Açık İşlem
Anakart sunucu özellikleri, Microsoft’un Olimpos Projesi’nin
en son versiyonu üzerine inşa edildi. Ayrıca QDT, Microsoft’un
şirketi içi kullanım için geliştirdiği ve Qualcomm Centriq 2400
işlemcisinin güç verdiği Windows Server ilk herkese açık
demosunu da gerçekleştirdi.

Lenovo, EMEA Bölgesi Artık
Francois Bornibus’a Emanet
Lenovo, EMEA Bölgesi’ni Francois
Bornibus’a emanet etti. 1 Nisan’dan
itibaren geçerli olacak atamayla hedef,
PC, sunucu ve tablet alanında ilk sırada
olmak.

Zyxel’den Yeni Switch
Serisi XGS4600
Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan
Zyxel, mevcut XGS4500 serisinin yeni ailesi olan
XGS4600 serisini tanıttı. XGS4600 Serisi, 28 portlu
Gigabit Layer 3 yönetilebilir switch, 4 SFP + Uplink
özellikli, XGS4600-32 ve XGS4600-32F olmak üzere iki
farklı modele sahip. Bilgi ağındaki bu aşırı yüklenme ise
iş verimliliğini azaltabiliyor. Yoğun bant genişliğine ihtiyaç
duyan kurumlar, bu nedenle en yeni teknolojilere sahip
ağ cihazlarına gereksinim duyuyor. Zyxel ise XGS4600
Serisi ile kurumların bu ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Layer 3 XGS4600 Serisi, yüksek hızlı bağlantı imkânı
sunan Gigabit bağlantısı ve dört entegre 10-Gigabit
SFP + yuvasına sahip. Seri ayrıca, ağ kapsamını ve ağ
esnekliğini önemli ölçüde genişletmek için çapraz alt ağ
iletişimini basitleştiren dinamik yönlendirme özelliğine
de bünyesinde barındırıyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı
bilgisayar üreticisi, sunucu alanında
ve Moto markası ile akıllı telefon
pazarında hızla büyüyen teknoloji devi
Lenovo; EMEA Bölgesi (Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika) Operasyon Direktörü
ve Genel Müdür Yardımcısı Francois
Bornibus’un, 1 Nisan 2017’den itibaren
EMEA Bölgesi Başkanlığı’na terfi ettiğini
açıkladı. Lenovo’da 2012’de göreve
gelmesinin ardından, bölgenin PC
pazarındaki %10’luk payını iki katından
fazla artırarak %21.1 seviyesine getiren
Bornibus’un, yeni görevi ile Lenovo’yu
EMEA bölgesinde PC, tablet ve sunucu
alanında liderliğe taşıması bekleniyor.
Luca Rossi: Başarılarımız sürecek
Bornibus’un terfisi hakkında konuşan,
Lenovo’nun EMEA ve Latin Amerika
Bölgesi Başkanı Luca Rossi, “Francois’nın
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı ve
bu zorlu pazardaki hedeflerimizle ilgili
ciddi bir tecrübesi var. Onun liderliği
ve tecrübesiyle birlikte, hedeflerimize
ulaşmadaki başarımızı devam ettireceğiz”
dedi. Lenovo Global Liderlik Ekibi’nin de
bir üyesi olan Francois Bornibus, Avrupa,
Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika
pazarlarından sorumlu olarak Luca
Rossi’nin ekibinden yer alacak.
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HPE ile Red Hat NFV
Teknolojisi için El Ele Verdi
HPE REDHAT

HPE ile Red Hat
NFV çözümlerini
hızlandırmak için
birlikte çalışmaya
başladıklarını
duyurdu.
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Açık kaynak liderleri arasındaki işbirliği, Red Hat OpenStack
Platformu ve Red Hat Ceph Depolama çözümünü de içine
alarak HPE’nin çoklu-yığın stratejisini genişletiyor.
Hewlett Packard Enterprise ile Red Hat tamamen açık,
prodüksiyona hazır ve standartlara dayalı altyapıları temel
alan ağ fonksiyonları sanallaştırma (NFV) çözümlerini
hızlandırmak için birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu.
HPE, kullanıma hazır ve önceden-entegre HPE NFV Sistem
çözümleri ve RED Hat OpenStack Platformu ile Red Hat
Ceph Depolama çözümünü (iletişim hizmet sağlayıcıları
için) içeren HPE onaylı konfigürasyonlar sunmayı planlıyor.
Şirketin çoklu-bulut ve çoklu-yığın (multi-stack) stratejisi
ile daha geniş bir açık kaynak yazılım taahhüdüne paralel
olarak hareket eden HPE, Red Hat ile işbirliğine girerek,
dünya genelinde iletişim hizmet sağlayıcılarının OpenStack’e
geçişini hızlandırıyor.

Hitachi Data
Systems Bir Ödül
Daha Aldı
Hitachi
Sanal
Depolama
Platformu F800, fiyat, performans
ve inovasyon açısından allflash
depolama
sistemleri
kategorisinde
bronz
ödül
kazandı. Hitachi Data Systems,
TechTarget’ın sahibi olduğu
Storage
Medya
Grubu’nun
“2016 Yılın Ürünleri Ödülleri”nde
Hitachi
Sanal
Depolama
Platformu (VSP) F800 dizini ile
all-flash depolama sistemleri
kategorisinin kazananlarından
oldu. VSP F800’ün, 6 rakibi
arasında, flash-only tedarikçileri
ve hibrit dizinlerin all-flash
sürümlerini sunan tedarikçilerin
ürünleri de yer aldı. All-flash
sistem kategorisi kazananlarının
kriterleri, inovasyon seviyesi
ve performansın yanı sıra var
olan ortamlara kolay entegre
olmayı kapsıyor. Ek olarak,
fonksiyonellik, fiyat ve yönetim
kolaylığı da 2016’nın ilk üç allflash sisteminin belirlenmesinde
etkili oldu. Pazarda bulunan
birçok all-flash dizinleri sadece
tek bir uygulamayı desteklerken,
VSP F800 ise birçok uygulamayı
destekleyerek üstün çalışma
zamanı ve performans sağlıyor.

Hitachi Data Systems All-flash
sanal depolama platformu Storage
dergisinin seçtiği yılın ürünleri
arasında yer aldı.

Hitachi’nin
flash-duyarlı
Depolama Sanallaştırma İşletim
Sistemi (SVOS) üzerine inşa
edilen VSP F800, kapasite
düşürme
yetkinliği,
hizmet
kontrol kalitesi (QoS), sınıfının
en iyi bulut katmanlama ve
yüksek sayıda veri merkezi
uygulamasıyla
entegrasyon
sağlıyor.
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//GÜVENLİK

Citrix,
günümüzde
şirketlerin
erişim
altyapılarını
tekrar
gözden
geçirmeleri
gerektiğine
dikkat
çekiyor.

Citrix Erişimdeki Güvenlik Riskleriyle İlgili Duruma Dikkat Çekiyor
Şirketler son kullanıcılar için karmaşıklığı
ve zorluğu en düşük seviyede tutarken,
yüksek seviyede kontrole izin verecek
şekilde bu altyapıları yeniden inşa
etmeliler. Bunu başarmak için en iyi
yöntem, merkezi olarak host edilen
kaynaklar ve içeriksel erişim güvenliğinin
birleşimidir.
Bir konser bileti size konser salonunun
belirli bir yerine, hatta belki tek bir
koltuğa geçme izni verir. Bir şirket ağına
uzaktan erişmek ise bundan farklıdır,
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bir VPN bağlantısı sahne arkasına
erişim izni vererek etkinlik konumunun
tüm alanlarında serbestçe hareket
edebilmenizi sağlar. Güvenlik açısından
ise bu bir kabustur. Bir IT güvenilik uzmanı
bu sahne arkası izinlerin normal, kişiye
özel belirlenmiş biletlerle değiştirilmesini
tercih ederdi. Neyse ki kurumsal ağlarda
tam olarak bunu yapabilmenin bir yolu var.
Bulut bilişim çağında şirket çalışanları,
kurumsal ağ kaynakları ve çok sayıda
bulut hizmetleri arasında serbestçe
hareket ediyor.

Bunun için gereken çok amaçlı erişim aracı, web
tarayıcısıdır. Kullanıcılar için çok uygun olan bu araç diğer
yandan çok sayıda güvenlik riskine de davet çıkarıyor.
Web tarayıcılarına, tarayıcı ve eklenti açıklarından
yararlanılarak ve man-in-the-middle (MITM) saldırıları,
oturum ele geçirme, kötü amaçlı sertifikalar veya phishing
gibi çeşitli saldırı vektörleri kullanılarak saldırılabiliyor.
Ve son kullanıcılar kolaylığı bazen güvenliğe tercih
edebiliyorlar. Çalışırken ihtiyacınız olan her şeye tarayıcı
tabanlı erişim sağlamak oldukça kolaydır. Bunu bir de
yamasız tarayıcılar ve Flash player gibi zayıf kodlanmış
eklentilerle birleştirdiğiniz zaman; yüksek bir kurumsal veri
kaybı ve gizlilik açığı potansiyeli doğuyor.
Kurumsal IT departmanlarının bu riski devam ettiren
uygulamalarda bulunması da bu duruma pek yardımcı
olmaz. Son kullanıcıların tüketici cihazlarını, uygulamalarını
ve dosya kullanım hizmetlerini sıkı merkezi bir kontrol
olmadan kullanabilmeleri bir alışkanlık haline geldi.
Hatta gölge IT ortamlarında son kullanıcılar izin verilip
verilmediğine bakılmaksızın bu araçları kullanıyor. Bu
durum genellikle IT departmanının ağ trafiği içerisindeki
bariz kontrol eksikliği sayesinde meydana geliyor. Bunun
üstüne bir de kullanıcılar tüm kurumsal ağa (sadece tek bir
uygulamaya da değil) kendilerine değil uç nokta cihazlara
bağlı VPN bağlantıları ile giriş yaparak riski iyiden iyiye
artırıyorlar. Ordu gibi yüksek güvenlikli ortamların en
düşük ayrıcalık prensibiyle çalışmasının bir nedeni var:
Sadece izin verilen kullanıcılar kesinlikle ihtiyaç duydukları
kaynaklara erişebilirler. Tarayıcı tabanlı tam erişim, bu
yaklaşımın tam tersidir. Bu yüzden kurumsal IT şirketleri için
en güncel zorluk kurumsal kaynakları son kullanıcılar için
karmaşıklaştırmadan (çünkü diğer türlü geçici çözümlere
yönelirler), erişim mimarisini aşırı karmaşık ve pahalı hale
getirmeden en düşük ayrıcalık prensibini benimsemektir.
Tarayıcı, böyle yüksek seviyede bir güvenliğe ulaşma
yolunda mücadele edilmesi gereken ilk önemli adımdır.
Kurumsal IT hiçbir uç nokta üzerinde, önceden kurulmuş
hiçbir tarayıcıya güvenmemelidir.
Aksine, güvenli bir web tarama deneyimi sağlamak için
son kullanıcılarına merkezde host edilen bir tarayıcı
sunması gerekir. Tarayıcı üzerindeki hakimiyet, IT’ye tüm
bulut uç noktalarının kontrolünü de sağlar. Bu hakimiyet,
tarayıcı yazılımını güncel tutmak, e-posta ve sosyal medya
kullanımını güvenli hale getirmek, Flash gibi aktif içerikleri
sınırlandırmak ve tarayıcı çeşitliliğini kontrol etmek gibi
eylemlerde de geçerlidir.
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2017 YILINDA
ÖNE ÇIKACAK
VE YILA
DAMGA
VURACAK
ÖNGÖRÜLER
AÇIKLANDI

2017 Dünya ve Türkiye
Teknoloji Trendleri
Accenture Teknoloji Vizyonu 2017,
insanlar için insanlar tarafından geliştirilen
teknolojinin
geleceğini
öngörüyor.
“İnsanlar için Teknoloji” ana temasına
sahip olan rapora göre yapay zekâ, dijital
ekosistemler ve pazar alanlarındaki
insan merkezli teknolojinin hızla artması;
insanlara güç katacak, iş dünyasının
ve toplumun dönüşümünü sağlayacak.
Türkiye sonuçlarına göre ise; yapay
zekanın kullanıcılardan bilgi edinmede ve
onlarla etkileşimde devrim yaratacağına
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inananların oranı yüzde 85 olurken,
yöneticilerin yüzde 88’i önümüzdeki 3 yıl
içerisinde yapay zekaya bağlı teknolojilere
geniş yatırımlar yapacağını belirtiyor.
İş dünyasına kapsamlı bir şekilde bakarak,
işletmeleri, endüstrileri ve insanları
etkileyecek en büyük potansiyele sahip,
gelişen teknoloji eğilimlerini inceleyerek,
yaklaşık 17 yıldır yılın teknoloji trendleri
belirleyen Accenture, Teknoloji Vizyonu
2017 raporunu yayınladı.

Accenture Teknoloji Vizyonu 2017,
önümüzdeki üç yıl boyunca insanların
iş dünyasının ezberini bozmak için
uygulayacağı
en
belirgin
teknoloji
trendlerini öngörüyor. Bu yıl “İnsanlar için
Teknoloji” ana temasıyla yayınlanan rapor,
iş dünyası ve teknoloji liderlerine insan
yeteneklerini artırmak ve güçlendirmek,
aktif olarak teknoloji tasarlamak ve
yönlendirmek için harekete geçme
çağrısında bulunuyor. Rapor, insanlar için
ihtiyaçları kesintisiz olarak öngören ve
aşırı kişiselleştirilmiş deneyimler sunan
teknolojilerin ortaya çıkmaya başladığını
ortaya koyuyor.
Accenture Türkiye Teknoloji Grubu Ülke
Lideri ve Yönetici Ortağı Emre Hayretci,
2017 teknoloji trendlerini değerlendirerek;
“Geçtiğimiz yılın teknoloji trendlerinin
özünde ‘Önce İnsan’ yaklaşımının yer
aldığını ve her ne kadar dijitalleşmenin
temelinde alt yapı teknolojilerinin gelişimi
yatıyor gibi görünse de şirketlerde asıl farkı
yaratacak ve başarıyı getirecek olanın
insan olduğunu belirtmiştik. Bu yıla yön
verecek teknoloji trendlerinin ana temasını
ise “İnsanlar için Teknoloji” oluşturuyor.
Bugün, dijital devrim insanı güçlendirme
çağında… Teknolojideki değişimin hızı
gün geçtikçe artarken teknoloji çalışma ve
yaşama şeklimizi dönüştürüyor.
Bu, toplumsal zorlukları da beraberinde
getiriyor. Ancak, teknolojiyi şekillendirenler
de insanlar ve hayatımızı etkileyecek
değişiklikler yaratma kontrolüne sahipler.
Trendlere baktığımızda, duyarlı ve sorumlu
liderlerin yeni teknolojilerin etkilerinin
olumlu olmasını sağlayacağına iyimser
bakıldığını ve insan merkezli teknolojinin
hızla artmasının insanlara güç katacağını,
iş dünyasının ve toplumun dönüşümünü
sağlayacağını öngörüyoruz” dedi. Türkiye
dahil 31 ülkeden 16 sanayide 5.400’den
fazla iş ve IT yöneticisinin katılımıyla
yapılan Accenture Teknoloji Vizyonu 2017
raporuna göre yılın teknoloji trendleri:
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1.Yapay zekâ = Yeni
Arayüzünüz:
Yapay zekâ, sistemlerle işlem yapma ve etkileşim
kurma tarzımızı destekleyen yeni kullanıcı arayüzü
haline geliyor. Ankete katılanların yüzde 73’ü
yapay zekânın müşterilerin bilgi edinme ve bunlarla
etkileşime girme biçiminde devrim yaratacağı
konusunda hemfikir. Türkiye’deki yöneticilerin
yüzde 85’i yapay zekanın kullanıcılardan bilgi
edinmede ve onlar ile etkileşimde devrim
yaratacağını düşünürken, yüzde 88’i önümüzdeki 3
yıl içerisinde yapay zekaya bağlı teknolojilere geniş
yatırımlar yapacaklarını belirtiyor.

2.Ekosistem Güç Oyunları:
Birden fazla hizmete tek bir erişim noktası sağlayan
platform şirketleri, şirketlerin nasıl çalıştığı ve
rekabet ettiği konusunda kuralları yıktı. Ankete
katılan yöneticilerin dörtte biri dijital ekosistemlerin
kuruluşlarının değer verme biçimini değiştirdiğini
söylüyor. Türkiye’deki yöneticilerin yüzde 30’u dijital
ekosistemlerin organizasyonlarının değer sunma
şekillerini değiştirdiğini belirtirken, yüzde 83’ü,
rekabet avantajının, artık sadece şirketlerin kendi
organizasyonları ile değil, seçtikleri iş ortaklarının
ve ekosistemlerin gücü sayesinde belirleneceğinde
hemfikir.

3.İşgücü Pazarı:
İsteğe bağlı çalışma platformları ve hızla artan
çevrimiçi yönetim çözümlerinin bir araya gelmesiyle
Sanayi Devrimi’nden bu yana en kapsamlı
ekonomik dönüşümün yollarını sürükleyen yetenek
pazarları oluşuyor. Türkiye’deki yöneticilerin yüzde
67’si organizasyonlarının, iş gücü ve kurumsal
yapılarını genişletmek için, yoğun bir rekabet
baskısı altında olduğunu söylüyor. Önümüzdeki
bir yıl içerisinde şirketlerinde serbest çalışan
sayısını artırmayı planlandığını söyleyenlerin oranı
yüzde 88 olurken yöneticilerin yüzde 68’i kurumsal
bürokrasilerin verimliliği ve inovasyonu bastırdığını
belirtiyor.
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Mirai BotNet’i, Bu Sefer de
Windows Üzerinden yayılıyor
Mirai zararlı yazılımını yaymak için ileri seviye bir Windows botnet’i geliştirdi
Kaspersky
Lab
uzmanları,
halen
kullanımda olan Mirai botnet’lerini kapatma
çabalarının bir parçası olarak Mirai zararlı
yazılımına yönelik ilk Windows tabanlı
yayıcıyı analiz ediyor. Söz konusu Windows
botu, 2016’nın sonunda gerçekleşen Mirai
temelli büyük DDoS saldırılarını başlatan
saldırganlardan daha gelişmiş becerilere
sahip bir geliştirici tarafından oluşturulmuş
gibi görünüyor ve dolayısıyla Mirai tabanlı
saldırıların gelecekteki kullanımı ve
hedefleri konusunda endişe veriyor. İşin
arkasındaki geliştiricinin Çince konuştuğu
tahmin ediliyor. Kaspersky Lab verileri,
2017’de yaklaşık 500 tekil sisteme yönelik
saldırılar yapıldığını ve aralarında Türkiye
de olmak üzere, internete bağlantılı
teknolojilere büyük miktarda yatırım
yapan, gelişmekte olan pazarların özellikle
risk altında olduğuna dikkat çekiyor.
Windows tabanlı yayıcı, orijinal Mirai kod
temelinden daha zengin ve daha sağlam

Yıllık Gelirler Artışta
Yetenekli bir siber
saldırgan, meşhur Mirai
zararlı yazılımını yaymak
için ileri seviye bir
Windows botnet’i geliştirdi.
Aralarında Türkiye de
olmak üzere, internete
bağlantılı teknolojilere
büyük miktarda yatırım
yapan, gelişmekte olan
pazarlar özellikle risk
altında…
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ancak yeni sürümün bileşenleri, teknikleri
ve işlevsellikleri yıllarca eskiye dayanıyor.
Bu yayıcının Mirai zararlı yazılımını yayma
kapasitesi ise sınırlı: Mirai botlarını, ele
geçirilmiş olan bir Windows bilgisayarından
savunmasız bir Linux IoT (Internet of
Things – Nesnelerin İnternet’i) cihazına
sadece kaba kuvvet saldırısıyla girdiği
uzak bir telnet bağlantısı söz konuysa
gönderebiliyor. Bu kısıtlamaya rağmen,
kodun daha deneyimli bir geliştiricinin,
muhtemelen de Mirai ile yeni ilgilenmeye
başlayan birinin eseri olduğu açıkça
anlaşılıyor. Yazılımın içinde bulunan
kodun Tayvan’da bulunan sunuculara
bağlı Çince bir sistemde derlenmiş olması
ve Çinli şirketlerden çalınan kod imzalama
sertifikalarının kötüye kullanılmış olması
gibi arkada bırakılan bir takım ipuçları,
geliştiricinin Çince konuşan biri olduğu
olasılığına dikkat çekiyor.

Lenovo, Devrim Yaratacak
Bir Buluş Gerçekleştirdi
Dünya’nın ve Türkiye’nin 1
numaralı bilgisayar üreticisi,
sunucu alanında ve Moto
markası ile de akıllı telefon
pazarında hızla büyüyen
teknoloji devi Lenovo, yeni
geliştirdiği yöntemle devrim
niteliğinde bir buluşa imza attı.
Karbon salımını %35 oranında
azaltacak yeni Düşük Isılı
Lehim teknolojisini geliştiren
Lenovo, patent duyurusu
yaptı. 10 yıldır çevreye verdiği
zararlar nedeniyle kurşun esaslı
lehimleme tekniği kullanmayan
ve onun yerine kalay esaslı
lehim tekniği kullanan Lenovo,
bu tekniği de daha iyi seviyelere
çekmek için çalışıyordu.

Teknoloji devi Lenovo,
devrim yaratacak
bir buluşa imza attı.
Ürünlerinde yeni
geliştirdiği “Düşük
Isılı Lehim” tekniğini
kullanmaya başlayan
Lenovo, karbon salımını
%35 azaltacak.

Düşük Isılı Lehim tekniği ile
2017 yılı boyunca karbon
salımında %35’e varan
oranlarda tasarruf sağlamayı
hedefleyen Lenovo, 2018
yılı sonuna kadar ise
tekniğin kullanımını daha da
yaygınlaştırarak, yıllık 5.956
metrik ton CO² tasarrufu
sağlamayı planlıyor. Bu
değerin, CO² salımındaki
karşılığı ise yılda 670 bin
galon benzin tüketimine,
yani ortalama bir arabanın
14 milyon mil (22.967.639
km) boyunca harcayacağı
yakıt miktarına denk geliyor.
Bu veri, çevreci bir bakış
açısıyla değerlendirildiğinde
ise yılda 1890 ton geri
dönüştürülmüş atığa denk
geliyor.

17

KADIN
YAZILIMCILARDAN
BAŞARININ
SIRRI

Kadın Yazılımcılar Başarının
Sırlarını Paylaştılar
Kadınları bilim, teknoloji ve mühendislik
alanlarında yer almasını hedefleyen Women
Techmakers, İstanbul Konferansı’nda
teknoloji şirketleri ve kadın yazılımcılar bir
araya getirdi.Women Techmakers’ın daha
fazla kadını bilim, teknoloji, mühendislik
alanlarında yer almasını teşvik etmek
amacıyla düzenlediği WTM İstanbul 2017
Konferansı’nda sektörde daha fazla kadın
yazılımcı istihdam edilmesinin önemine
dikkat çekildi. Sektörün önde gelen teknoloji
şirketleri, yazılımcılar ve öğrencilerden
oluşan yaklaşık 700 kişinin bir araya geldiği
etkinlikte, katılımcılar farklı teknik konular
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hakkında bilgi almanın yanı sıra önemli
girişim ve başarı hikâyelerini dinleme
fırsatını buldu. Yıl boyunca sektördeki
kadınlara yönelik olarak organizasyonlar
düzenleyen ve 50’den fazla ülkede
faaliyet gösteren WTM’nin İstanbul’da bu
yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen konferansına
ThoughtWorks Türkiye gümüş sponsor
olarak destek verdi. Etkinliğe katılan kadın
yazılımcılar, teknoloji sektöründe eğitimli
kadın yazılımcı sayısının düşük olduğunu
belirterek, iş potansiyellerinin artırılması
için şirketlerin istihdam politikalarının
değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlikte ThoughtWorks Türkiye’nin başarılı yazılımcıları Zehra
Kavasoğlu ve Şeyma Çakmak kaliteli bir yazılım geliştirme
süreci için çevik süreçleri kullanmanın sırlarını paylaştılar. Zehra
Kavasoğlu ise test süreçlerini otomatikleştirip üretim sürecine
entegre ettiklerini belirterek, “Üretim ortamında standardın ve
yazılım ekiplerindeki yetkinlik dengesinin doğru sağlanması
yazılım kalitesini artıran önemli noktalar… Doğru takım
organizasyonu ve takım kültürünün oluşturulmasına dikkat
edilmeli” dedi. İş odaklı küçük ekiplerin üretim ve karar verme
süreçlerinde daha etkin sonuçlar ortaya koyduğunu dile getiren
Kavasoğlu, takımın her bir üyesinin farklı rollerde de görev
alarak olası tıkanıklıkları engelleyebilmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmasında yazılım geliştirme süreçlerinde tercih edilen
geleneksel devreye alma yöntemlerinin sonucunda alınan
büyük riskler sebebiyle problemlerin geç fark edilebileceğine
işaret eden Şeyma Çakmak, “ThoughtWorks’ün benimsediği
“sürekli teslimat” yöntemi ile bu sorunların üstesinden gelerek
hem daha hızlı teslimat yapmayı başarıyoruz hem de teslim
edilen urunun kaliteli bir yazılım olmasını sağlayabiliyoruz”

//habernotu
Kadınları bilim, teknoloji
ve mühendislik
alanlarında yer almasını
hedefleyen Women
Techmakers, İstanbul
Konferansı’nda teknoloji
şirketleri ve kadın
yazılımcılar bir araya
getirdi.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Iyzico yeni yatırımını
Amadeus Capital’den aldı
iyzico, Amadeus Capital Partners’tan 2
milyon dolarlık yatırım alarak C serisi yatırım
turunu 15 milyon dolar ile kapattı. Türkiye’nin
yenilikçi ödeme şirketi iyzico, C serisi yatırım
turunda Avrupa’nın tanınmış yatırımcılarından
Amadeus Capital Partners’tan 2 milyon dolarlık
yatırım aldı. Teknoloji girişimlerini destekleyen
Amadeus Capital Partners’tan aldığı bu
yatırımla iyzico’nun C serisinde aldığı toplam
yatırım tutarı 15 milyon dolara ulaştı. iyzico,
Ocak ayında da gelişmekte olan pazarlarda
fintech girişimlerine yaptığı yatırımlarla öne
çıkan Vostok Emerging Finance liderliğinde
toplam 13 milyon dolar yatırım almıştı.
iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu konuyla
ilgili açıklamasında, “Avrupa’nın tanınmış
yatırımcılardan biri olan Amadeus Capital
Partners’ı yatırımcılarımız arasına katmaktan
memnuniyet duyuyoruz.

Digital Age Summit 2017
3-4 Mayıs’ta İstanbul’da
gerçekleşecek
Digital Age tarafından bu yıl 11’incisi
düzenlenecek Digital Age Summit,
İ-nsansılaşan teknolojiyi konu alıyor. Digital
Age dergisinin bu yıl 11’inci kez düzenleyeceği
Digital Age Summit, bu yıl yine Türkiye
ve dünyadan dijital sektöre yön vermiş
konuşmacıları konuk edecek. İ-nsansılaşan ve
İ-nsanileşen teknolojilere odaklanan zirvede,
“Digital Humanization” temasıyla teknoloji ile
insan hayatının birbirini nasıl etkilediğine ışık
tutulacak.
3-4 Mayıs tarihlerinde Four Seasons
Bosphorus İstanbul’da gerçekleşecek etkinliğe
Marcus du Sautoy, Martin Wild, Jasmin
Karataş, Jakob Langemark gibi dünyaca ünlü
isimler konuşmacı olarak katılacak.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
WittyCommerce satın
almalarla büyüyor
E-ticaret alanında çözümler sunan
WittyCommerce, yüksek trafikli altyapıların
oluşturulması, hayata geçirilmesi ve işletilmesi
konularında uzman bir yazılım evi olan Veriyeri’ni
bünyesine kattı. SAP Hybris çözümleri alanında
da tecrübeli olan Veriyeri satın alması ile
WittyCommerce, büyüme stratejisini sürdürdü.
Bir süre önce Emakina Group ile de yurtdışı
planlaması doğrultusunda partnerlik anlaşması
imzalayarak sektörde adından söz ettiren firma,
2017 yılını yatırım ve genişleme yılı ilan etti.
WittyCommerce için fırsatların, dijitalleşme
çağına ayak uydurmaya çalışan şirketlerin
atacağı adımlar ile doğrudan ilişkili olduğunu
belirten Ekici, “Firma olarak sadece en iyi
bildiğimiz alanda, online ticaret başlığı altında,
uçtan uca servisler sunuyoruz.”

Western Digital, 10 TB’lık
Diskini Satışa Sundu
Depolama endüstrisinin önemli oyuncularından
Western Digital, yüksek kapasiteli hard disklerinin
en yeni üyesi WD Purple 10TB HDD’yi satışa
sundu. Sürekli kayıt yapan DVR ve NVR
ortamlarının taleplerini karşılayacak şekilde
optimize edilmiş 10TB WD Purple hard diskler;
düşük güç tüketimi, özel WD® teknolojileri
ve aşağıda yer alan daha birçok gelişmiş
performans özellikleri sunuyor.
WD Purple 10TB HDD’lerin şu an sevkiyatları
yapılıyor. Yeni 10TB sürücü ile gözetlemesınıfı hard disk ailesinin kapasitesi 1TB’den
10TB’ye kadar değişiyor. Tüm sürücüler 3 yıl
garantiye sahip. 3.5-inç 10TB sürücü, model #:
(WD100PURZ) için tavsiye edilen satış fiyatı
499,99 dolar + KDV.
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IBM ve Red Hat İşbirliğiyle Hibrit
Bulutlar OpenStack ile Hızlanıyor
IBM & RedHat

Müşteriler, IBM Özel
Bulut sayesinde
kurum içindeki
iş yüklerini hızla
ve kolayca Red
Hat OpenStack
Platformuna ve Red
Hat Ceph Storage’a
taşıyabilecek.
22

IBM ve Red Hat, Inc. bugün kurumların, OpenStack
platformunun hız ve ekonomisinden faydalanmaları için
tasarlanan stratejik işbirliklerinin duyurusunu yaptı; kurumlar
ayrıca mevcuttaki sanallaştırılmış Red Hat ve bulut iş yüklerini
IBM Özel Buluta da geçirip genişletebilecekler.
Bu işbirliğinin bir parçası olarak IBM, Red Hat Sertifikalı Bulut
ve Hizmet Tedarikçisi haline gelecek ve müşterilerin IBM
Özel Bulut üzerinde Red Hat OpenStack platformu ve Red
Hat Ceph Depolamayı daha büyük bir güvenle kullanmasını
sağlayacak. Ayrıca, anlaşmanın bir parçası olarak Red Hat
Bulut Erişimi de 2017’nin ikinci çeyreğinde IBM Bulut için
açılacak ve Red Hat müşterileri uygun ve kullanılmamış Red
Hat Enterprise Linux aboneliklerini kendi veri merkezlerinden,
dünya genelindeki IBM Bulut Veri Merkezlerinde yer alan
genel ve sanal bulut ortamına taşıyabilecekler.

Küresel İnternet Güvenliği Pazarı
42 Milyar Dolara Ulaşacak
Bağımsız araştırma kuruluşu Allied
tarafından yapılan “Küresel İnternet
Güvenliği” araştırma raporuna göre,
küresel internet güvenliği pazarı 2020
yılına kadar yüzde 8,1 oranında artış
kaydederek 42,8 milyar dolara ulaşacak.
Dünyada
internet
kullanımı
hızla
yaygınlaşırken, internet güvenliği konusu
daha da önem kazanmaya başladı. Gerek
donanım gerekse yazılım anlamında NAS
sektöründe kullanıcılarına yenilikçi ürün
ve hizmetler sunan Synology, geliştirdiği
RT2600ac ürünüyle güvenlik ve konfor
sunuyor.
Dünya genelinde hem bireyler hem

de kurumlar kaçınılmaz bir şekilde
işlemlerini internet üzerinden yapıyor.
Artan tehditlerden korunmak ve yapılan
işlemlerin verimliliğinin sağlanması,
öncelikler arasında yer alıyor. Synology,
yüksek performanslı, kolay kullanılabilir
ve güvenli ürünleriyle kullanıcılarını
yenilikçi teknolojilerle buluşturuyor.
Ev ve iş yerleri için tasarladığı, yüksek
hızlı ve güvenlik odaklı yeni ürünü
RT2600ac’yi kullanıma sunan Synology,
akıllı ağ yönetimine olanak tanıyor.
Sezgisel ara yüzü ve ek paketler ile
gücüne güç katan RT2600ac, birden
fazla kullanıcıya kablolu veya kablosuz
internet kullanım imkânı sunuyor.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Her Dakika 176 Yeni
Siber Tehdit!
McAfee Labs Tehditler Raporuna göre; 2016
yılı 4. çeyrek dönemi içinde, dakikada 176,
saniyede 3 yeni siber tehdit ortaya çıktı. Siber
güvenlik şirketi McAfee, Nisan 2017 McAfee
Labs Tehditler Raporu’nu yayınladı. Nisan
2017 raporu özellikle siber güvenlik sektörünün
tehditlere karşı daha güçlü bir koruma
sağlayabilmesi için istihbarat paylaşımının
önemine değiniyor. Rapor aynı zamanda 2016
yılına damgasını vuran DDoS saldırılarından
sorumlu Miari botnet’lerine odaklanıyor.
Tehditlerin yayılımına dair verileri de açıklayan
rapora göre; 2016 yılında fidye yazılımları %88,
mobil zararlı yazılımlar %99 oranında arttı.
Yılın 4. çeyreğinde McAfee, her bir dakikada
176, saniyede 3 yeni tehdidin ortaya çıktığını
tespit etti.

OpenStack’e İlgi Duyan
Sektörler Giderek Artıyor
OpenStack, Rackspace Cloud ve NASA
tarafından geliştirilen, bulut bilişim (cloud
computing) alt yapısı olarak kullanılan bir açık
kaynak platformu. HP, eBay gibi lider markalar
tarafından kullanılan OpenStack, hesaplama,
veri depolama ve ağ gibi dağınık yapıda olan
bulut bilişim teknolojilerini bütünleşik olarak
sunuyor.
OpenStack, açık kaynak kodlu olması ve
ücretsiz olarak kullanılması ile birlikte dünya
çapında birçok firma ve yazılımcının katılımıyla
her geçen gün gelişiyor. OpenStack, işletim,
ağ ve depolama kaynaklarınızı ister web
üzerinden, isterseniz API aracılığı ile kolayca
yönetebilmenize ve ihtiyaçlarınıza göre
artırmanıza olanak sağlıyor.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Özgür Yazılım Dünyasının
Geleceği Bilgi’de Tartışıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü ve Linux Kullanıcıları Derneği iş birliğiyle
düzenlenen “Özgür Yazılım ve Linux Günleri
2017”, 8-9 Nisan tarihlerinde santralistanbul
Kampüsü’nde gerçekleştirildi. İki gün boyunca
devam eden etkinlikte, özgür yazılım dünyasının
ortaya koyduğu teknolojik, kültürel ve felsefi
bakış açıları, uzman konuşmacılar tarafından
katılımcılara aktarıldı.
Yazılım endüstrisini geliştirmek; düşük maliyetli,
güvenilir, açık standartlarla uyumlu ve ticari
krizlere dayanıklı sistemleri tasarlayarak
yaygınlaştırmak amacıyla, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile
Linux Kullanıcıları Derneği tarafından organize
edilen “Özgür Yazılım ve Linux Günleri’ bu yıl 16.
kez gerçekleşti.

Apple, 32 bit Uygulamaları
Kullanım Dışı Bırakıyor
Apple, sonbaharda genel kullanıma sunulacak
yeni mobil işletim sistemi iOS 11 ile 32
bit uygulamaları kullanım dışı bırakacak.
Apple yavaş yavaş 32 bit uygulamaların
sonunu getiriyor. Ancak en büyük değişiklik
sonbaharda gelebilir. Steven Troughton Smith
isimli geliştiriciye göre Apple, iOS 11 ile 32 bit
uygulamalar için desteği son verecek. Böylece
bir çok eski uygulama işlevsiz hale gelecek. Bu
tür bir bilginin kaynağı belli olmamasına karşın;
Smith Apple’ın böyle hamle yapacağını çok
açık bir şekide duyduğunu söylüyor. Bununla
birlikte böyle bir hamle geliştiriciler ve kullanıcılar
açısından büyük bir sürpriz olarak görülmemeli.
Apple’ın 32 bitlik uygulamalara karşı mücadelesi
iOS 9 ile başlamıştı. Apple, kullanıcılara ilk başta
32 bitlik uygulamaların telefon performansını
düşürebileceği konusunda uyardı.
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ZTE, ABD Hükümeti Tarafından
Rekor Cezaya Çarptırıldı
ZTE CEZALANDIRILDI

ZTE, ABD hükümeti
tarafından İran
ve Kuzey Kore’ye
yasa dışı ağ
ekipmanı nakliyesi
gerçekleştirdiği için
1.19 milyar dolar
cezaya çarptırıldı.
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ABD makamlarıyla yapılan anlaşmanın bir parçası olarak,
ZTE gelecekteki ihlalleri önlemek ve tespit etmek için
tasarlanmış aktif denetim ve uyumluluk şartlarını kabul etti.
ZTE, bu şartları tekrar ihlal edecek olursa 7 yıl boyunca
nakliye yasağı ile cezalandırılacak. Ticaret Sekreteri Wilbur
Ross, yaptığı açıklamada, “Ekonomik yaptırımları ve ihracat
yasalarımızı ihlal edenler sadece cezalandırılmayacaklar
en sert sonuçları alacaklardır” dedi.ZTE Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Zhao Xianming, “ZTE, yaptığı hataları
kabul ediyor, sorumluluklarının farkında ve şirkette olumlu bir
değişiklik yapma kararı alındı” dedi.
ABD makamlarının yaptığı soruşturmaya göre, Ocak 2010
ile Nisan 2016 arasında, İran’a telekomünikasyon ağı tedarik
etmek ve işletmek için belirli anlaşmalar yapıldığı ve ihracat
kontrollerinden kaçmak için bazı yasa dışı faaliyetlerde
bulunulduğu tespit edildi.

Visa En Büyük İnovasyon Merkezini
Londra’da Açtı
Visa Londra İnovasyon Merkezi açıldı.
1.000 metrekarelik İnovasyon Merkezi,
Berlin, Dubai, Miami, San Francisco,
Singapur, Sao Paulo ve Tel Aviv’deki
inovasyon merkezleri ve stüdyolarının
arasında en büyük olma özelliğini taşıyor.
Merkez, Visa’nın finansal kuruluşlar,
üye işyerleri ve diğer iş ortakları ile
birlikte çalışarak yeni ödeme çözümleri
geliştirebileceği bir ortam sunuyor.
Londra İnovasyon Merkezi’nde internet
bağlantılı
evlerde
ve
arabalarda
nesnelerin interneti uygulamaları canlı
demolarla gösteriliyor. Ziyaretçiler, bir
düğmeye basarak servisten randevu
alma, benzin ve araba sigortasını

ödeme gibi özelliklere sahip internet
bağlantılı araba, buzdolabından market
siparişi verilebilen ev uygulamalarını
deneyimleme şansına sahip oluyor.
Bununla birlikte bir stadyum ortamı
yaratan sanal gerçeklik gözlükleriyle
Formula E yarışları için koltuk seçme ve
biyometrik doğrulama ile ödeme yapma
deneyimini yaşıyor. Londra İnovasyon
Merkezi, gerçek zamanlı denemelerin
yapılmasını ve prototiplerin hızlı bir
şekilde üretilmesini teşvik eden dinamik
bir ortam olarak tasarlandı. Visa, insanı
merkezine alan tasarım yaklaşımıyla,
müşteri odaklı ürünler geliştirmeyi ve
kullanıcılara somut faydalar sağlamayı
hedefliyor.
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//RAPOR
2016 yılının 4.
çeyreğinde,
endüstri Yahoo!
ve Dyn DDoS
saldırılarından
darbe aldı.
Çeyrek dönemin
yarısı bitmeden
her iki vaka
kayıtların
bozulmasına
neden olmakla
kalmadı aynı
zamanda
saldırılar iki
katına çıktı.

Siber Saldırganlar
Nesnelerden Ordu Kuruyor
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Fortinet, Global Tehdit Dünyası Raporu’nun
sonuçlarını yayınladı. Araştırma, siber
suçluların uyguladıkları metot ve stratejileri
detaylı bir şekilde ortaya çıkarırken bu
uygulamaların dijital ekonomi üzerinde
gelecekte yaratabileceği potansiyel etkiyi
de ortaya koydu.

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan
Fortinet Bilişim Güvenlik Yöneticisi
(CISO)
Phil
Quade,
“Günümüzün
organizasyonlarının bugün karşılaştıkları
siber güvenlik zorlukları, hızla evrimleşen
tehdit dünyası nedeniyle kompleks hale
gelmiş durumda.

Eski tehditler yeniden ortaya çıkarken ve
yeni, otomatik ve yüksek hacimli saldırılar
artarken “En büyük tehdit ne?” sorusu
yanıtlanması en zorlu soru olarak kalmaya
devam ediyor.

Tehditler zeki, otomatik ve tespiti daha
da zorlu bir hal alırken eski tehditler daha
gelişmiş bir şekilde geri dönüyor, yeni
tehditler ortaya çıkıyor.

Buna ek olarak, tehdit geliştirme araçlarına ve servislerine
erişimin saldırılardan elde edilebilecek karşılıkların potansiyeli
ile birleşmesi, global siber suç dünyasının on milyarlarca
dolarlık bir büyüklüğe doğru yol almasına neden oluyor.
CISO’ların kendilerini korumaları için IoT’tan buluta kurum
genelindeki tüm ortamlarda ve cihazlarda veri ve güvenlik
bileşenlerinin entegre edildiğinden, otomatikleştirildiğinden ve
istihbaratın paylaşılabilirliğinden emin olması gerekiyor.” dedi.
Fortinet’in blog sayfası üzerinden detaylarına ulaşılabilen
araştırmadan öne çıkan noktalar ise şunlar:
Altyapı trendleri ve bu trendlerin tehditler ile ilişkisi
Altyapı trendlerinin ve bu trendlerin tehdit dünyası ile ilişkileri
önemli. Exploit’ler, malware’ler ve botnet’ler dışarıdan kopuk
bir şekilde gerçekleşmediği gibi tehditlerin tespiti ve önlenmesi
de ağ altyapılarının evrimleşmesiyle daha da komplike bir hal
alıyor.
Veriler SSL kullanılarak şifrelenmiş trafiğin %50 civarında
sabit kaldığını ve bu trafiğin bir organizasyon içerisindeki web
trafiğin yaklaşık yarısına tekabül ettiğini gösteriyor. HTTPS
trafik kullanımı takip edilmesi önemli bir trend çünkü bu trafik
her ne kadar mahremiyet için iyi olsa da şifrelenmiş iletişim
içerisine gizlenebilen tehditlerin tespitini zorlaştırıyor.
SSL trafiği, trafiğin açılması, denetlenmesi ve yeniden
şifrelenmesi için aşırı işlem yükü gerektirdiğinden genellikle
denetlenmiyor. Bu da ekipleri koruma ve performans arasında
bir seçim yapmak zorunda bırakıyor.
Dijital yeraltı dünyasının güçlendirdiği nesneler ordusu
• IoT cihazları, dünya genelindeki siber suçlular için
aranılan emtialar. Saldırganlar “nesnelerden” oluşan kendi
ordularını kuruyor. Bu sayede saldırıların ucuz maliyetle
çarpıcı bir hızda tekrarlanabilmesi ve ölçeklenebilmesi
modern siber suç ekosisteminin merkezine oturdu.
•

2016 yılının 4. çeyreğinde, endüstri Yahoo! ve Dyn DDoS
saldırılarından darbe aldı. Çeyrek dönemin yarısı bitmeden
her iki vaka kayıtların bozulmasına neden olmakla kalmadı
aynı zamanda saldırılar iki katına çıktı.

•

Mirai botnet’i tarafından ele geçirilen nesnelerin interneti
(IoT) cihazları, çoklu kayıt-ayarlı DDoS saldırıları başlattı.
Mirai’nin kaynak kodlarının yayınlaması botnet aktivitesini
bir hafta içerisinde 25 kat, yıl sonuna kadar ise 125 kat
arttırdı.

//habernotu
Eski tehditler yeniden
ortaya çıkarken ve yeni,
otomatik ve yüksek
hacimli saldırılar
artarken “En büyük
tehdit ne?” sorusu
yanıtlanması en zorlu
soru olarak kalmaya
devam ediyor.
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Lenovo Yazılım Tanımlı Depolama
Çözümünü duyurdu
Lenovo, sunucu platformunu güçlendiren
son teknolojisi Yazılım Tanımlı Depolama
Çözümünü duyurdu.Her ortama hızlıca
kurulabilen sistem, kesintisiz hizmet,
tasarruf ve performansta artış vadediyor.
Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı
bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve
Moto markası ile akıllı telefon pazarında
hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo,
sunucu
platformunu
güçlendirmesi
amacıyla ürettiği ve DataCore Software’ın
çok çekirdekli paralel I/O – SANsymphony
teknolojisi ile birlikte geliştirilen Yazılım
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Tanımlı Depolama (Software-Defined
Storage, SDS) sistemini duyurdu. Yeni
Lenovo DX8200D ile çeviklik, sadelik ve
daha iyi maliyet sunulurken aynı zamanda
yazılım tanımlı veri merkezi teknolojisinin
benimsenmesi de planlanıyor. Farklı
lokasyonlara
yayılmış
depolama
aygıtlarını, ortak bir amaç uğruna çalışan
cihazlar haline getiren yeni Lenovo
DX8200D, farklı cihazların, model ve nesil
farklılıklarından kaynaklanan sorunlarına
da çözüm getirecek. Yeni sistemle veri
merkezlerinin performansında 10 kat artış
olması öngörülüyor.

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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Trend Micro 2016 Yılının Siber
Güvenlik Raporunu Açıkladı
Trend Micro 2016 yılının son çeyrek dönemini
değerlendirdiği siber güvenlik raporunu
açıkladı.Rapora göre fidye yazılımlarının
çeşitliliğinde yüzde 752 oranında inanılmaz
bir artış yaşandı. Siber suçlular fidye
yazılımlardan 1 milyar dolara yakın maddi
kazanç elde etti. Trend Micro tüm 2016 yılı
boyunca 81 milyardan fazla tehdidi engelledi.
Siber güvenlik ve veri güvenliği alanında
küresel lider Trend Micro, araştırma birimi
TrendLabs tarafından toplanan bilgiler
kapsamında 2016 yılında gerçekleşen siber
güvenlik olaylarını değerlendirdiği raporunu
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yayınladı. “Kurumsal Tehditlerde Rekor
Senesi” başlıklı raporda en çok dikkat çeken
başlık ise 2016 yılında meydana gelen online
fidye saldırılarının yükselişi oldu.
2016 yılında en yüksek seviyeye çıkan
siber tehditler arasında yer alan Şirket
E-Postaları Dolandırıcılığı (BEC) ve fidye
yazılımı saldırıları, siber suçlular tarafından
şirketlerden para sızdırmak ve fidye koparmak
için tercih ediliyor. Yeni fidye yazılımı
çeşitlerindeki yüzde 752’ye varan artışın ise
dünya genelinde yaklaşık 1 milyar dolarlık
maddi zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

Trend Micro ve Zero Day Girişimi’nin (ZDI)
yaptığı çalışma sonucu elde edilen verilere
göre 2016 yılında toplam 765 güvenlik zafiyeti
keşfedildi. Bunlardan 678 tanesi ZDI’nin hata
avlama programı tarafından saptandı ve
sonrasında ZDI tarafından ilgili üreticilere
bildirildi. Ortaya çıkan veriler 2015 yılıyla
kıyaslandığında ise Apple tarafındaki güvenlik
açıklarında yüzde 145’lik bir artış, Microsoft
hatalarında ise yüzde 47’lik bir düşüş
görülüyor. Ayrıca açıklara yönelik Exploit
tabanlı saldırılar da yüzde 71 oranında azaldı.
Bunun arkasında yatan neden ise Angler
saldırısını gerçekleştiren kişilerin Haziran
2016 da tutuklanmasından kaynaklanıyor.
Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü
Yakup Börekcioğlu konuyla ilgili yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Trend Micro’nun
güvenlik altyapısı Smart Protection Network
tarafından 2016 yılında dünya genelinde
toplam 81 milyar 885 milyon 110 bin 903
tehdit engellendi. Bu durum ise bir önceki yıla
oranla tehditlerin yüzde 56 oranında arttığını
ve Trend Micro’nun kullanıcıları için her saniye
3 bin siber saldırıyı engellediğini gösteriyor.
Engellenen bu tehditlerin 75 milyara yakın bir
bölümünün ise e-postalardan kaynaklanması
da ayrıca dikkat çekici bir durum.
Fidye Yazılımlar 1 milyar dolarlık zarara
neden oldu
2016 yılının tümü incelendiğinde, fidye
yazılımı çeşitlerinin 29’dan 247’ye yükseldiği
görülüyor. Fidye yazılımlarındaki bu artışın en
önemli nedenlerinden birisi ise bunun oldukça
maddi açıdan oldukça karlı bir siber saldırı
yöntemi olmasından ileri geliyor. Her ne
kadar bireyler ve kurumların birçoğu şifrelerle
kilitlenen dosya ve cihazları için istenen
bu paraları ödemeye yanaşmasa da siber
saldırganlar 2016 yılında gerçekleştirdikleri
saldırılardan yaklaşık 1 milyar dolarlık maddi
kazanç elde etmeyi başardılar.
Şirket E-Postaları Dolandırıcılığı (BEC)
ortalama 140 bin dolar zarar veriyor
Fidye yazılımlarına benzer bir şekilde BEC
saldırılarında da önemli miktarda bir artış

görünüyor. Trend Micro’nun raporuna göre
her bir BEC saldırısı şirketlere ortalama 140
bin dolarlık bir zarara neden oluyor. Bu saldırı
çeşidi de siber suçlulara kolay bir şekilde maddi
kazanç sağlayabildiğinden dolayı çokça tercih
ediliyor. Bu saldırılar aynı zamanda kurumları
hedef alan sosyal mühendislik yöntemlerinin
siber saldırılarda ne derece etkili olabileceğini
de kanıtlıyor.
Mirai saldırısı interneti felç etti
2016 yılının Ekim ayında siber saldırganlar,
Nesnelerin İnterneti (IoT) platformundaki
yeterli güvenlik korumasına sahip olmayan
cihazları gafil avlayarak, bu cihazları dev
boyutlardaki siber saldırılarda kullandılar.
DDoS adı verilen Dağıtık Hizmet Aksatma
Saldırı yönteminin kullanıldığı bu olayda 100
bine yakın IoT cihazı siber suçlular tarafından
ele geçirildi. Ele geçirilen bu cihazlardan
yönlendirilen veri trafiğiyle Twitter, Reddit ve
Spotify gibi birçok popüler web sitesi ve hizmet
çökertilerek saatlerce servis dışı bırakıldı.
Yahoo’nun veri tabanı saldırıya uğradı
Yahoo’nun 2013 senesinin Ağustos ayında
karşılaştığı tarihinin en büyük veri sızıntısı
1 milyara yakın kullanıcının hesap bilgisini
açığa çıkarmıştı.
Buna rağmen 2016’nın Eylül ayında meydana
gelen bir başka veri sızıntısı ise 500 milyon
Yahoo kullanıcı hesabının daha sızdırılmasına
neden oldu.
Angler saldırısının sonu
2016 yılının Haziran ayında 50 siber suçlunun
tutuklanmasının ardından Exploit tabanlı
Angler saldırısı azalmaya başladı. Yeni
yazılımların ortaya çıkması çok fazla vakit
almasa da, Angler’in ortadan kaldırılmasıyla
birlikte bu alandaki tehditlerin yüzde 71
oranında azaldığı görülüyor.
Birçok yeni güvenlik açığı ortaya çıktı
Trend Micro ve Zero Day Girişimi’nin (ZDI)
yaptıkları çalışmayla 2016 yılında keşfettikleri
güvenlik açıklarının sayısı ise oldukça yüksek.
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Kodu Cup Türkiye 2017 ile Çocuklar
Kendi Oyunlarını Yaratıyor!
QNB Finansbank, Microsoft Türkiye ve
Habitat Derneği işbirliği ile düzenlenen Kodu
Cup Türkiye yarışması ikinci yaşını kutluyor.
8-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan
ekipler bu yıl yarışmada ‘Yeni Nesil Turizm’
temalı oyunlarla rekabet edecek.
Başvurular internetten yapılıyor
Yarışmaya katılan çocuklar oyunlarını,
Microsoft tarafından geliştirilen ve çocuklara
kodlamayı öğretmeyi amaçlayan ücretsiz
oyun geliştirme aracı Kodu programı ile
tasarlayacak. Yarışmaya Türkiye’de bir okulda
okuyan, 8-14 yaş aralığında olan öğrenciler, 3
kişilik ekiplerle katılabiliyor. Kodu Cup 2017
için yapılacak kayıtlar, geçen yıllarda olduğu
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gibi öğrencilerin okullarındaki bir öğretmen
tarafından gerçekleştirilecek. Yarışmaya
katılacak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz
sayfasında yer alan detaylı bilgi https://
msdn.microsoft.com/tr-tr/koducup.aspx
alanında yarışmaya başvuru detaylarına
ulaşabilecekler. Kodu dosyasının nasıl
oluşturulacağı ve masaüstüne kaydedileceği
https://youtu.be/wFOJfAC6TKA videosunda
da ayrıntılı olarak anlatılıyor. Finale kalan
takımlar, lider öğretmenlerine gönderilecek
e-posta ile bilgilendirilecek ve facebook.
com/minikparmaklargelecegiprogramliyor
sayfasından da kamuoyuna duyurulacak.
Finalin yapılacağı tarih ve yer de aynı sayfada
ilan edilecek.

Bu yılın konusu Yeni Nesil Turizm
Başvurular arasından yapılan değerlendirme
ile 8-11 yaş aralığından beş ve 12-14 yaş
aralığından beş olmak üzere toplam 10 ekip
final günü yapılacak sunumlara katılmaya hak
kazanacak. Çocuklar, aileleri ve öğretmenleri
ile birlikte İstanbul’da yapılacak finale davet
edilecek. Finalde yarışmacılar hazırladıkları
oyunları jüriye anlatacaklar. Kodu Cup
Türkiye 2017 yarışmasının teması “Yeni Nesil
Turizm” olacak. Yeni Nesil Turizm temasında
yarışmaya katılanlar “Ekoturizm”, “Tarih
Turizmi” ve “Kültür Turizmi” konularında
çalışabilecek.

Jüri “Başvuru Formu”, “Oyunun Senaryosu”,
“Oyunun Genel Tasarımı” ve “Oyunun
Oynanma Deneyimi” kriterleri doğrultusunda
yapacağı değerlendirme ile önce her iki yaş
grubundan da ilk üçe giren ekipleri sonra da
birincileri belirleyecek. İlk üçe girenler çeşitli
ödüllere sahip olurken, birinci olan ekipler de
Kodu Cup’ı kucaklayacak.
Son başvuru tarihi 30 Nisan 2017 olan
yarışmaya ekipleri ile katılmak isteyen
öğrenciler
Kodu
programını
ücretsiz
olarak www.kodugamelab.com sitesinden
indirilebiliyor.
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MaestroPanel Trust Level
Ayarları Nasıl Yapılır?
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

Sunucunuz üzerinde yönetim paneli olarak MaestroPanel
kullanıyor ve web sitelerinize eriştiğinizde aşağıdaki hatayı
alıyorsanız siteniz üzerinde yetki problemi yaşıyor olabilirsiniz.

Kerem Emirhan

Yazılımınızın çalışması için sunucu üzerindeki güvenlik yetkileri yetersiz
kalmakta ve Full Trust yetki tanımlaması yapmanız durumunda site
erişiminiz aktif duruma geçecektir.
Normal şartlarda Maestro panel gibi kullanışlı bir hosting yönetim
paneliniz olmaması durumunda bu işlemleri manuel olarak iis üzerinde
yapmanız gerekirken Maestro panelde trust level ayarlarını basit bir
şekilde değiştirebilmektesiniz.
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Hata Logu: Exception Details: System.Security.SecurityException:

Yukarıda belirtilen hatayı almanız durumunda
trust level deıişimi yapabilmeniz için ilk
önce Maestro panele erişim saılamanız
gerekmektedir. Maestro panel erişiminizi

http://ipadresi:9715 linkinden saıladıktan
sonra admin bilgileriniz ile giriş yapmanız
gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra karşınıza
gelen ekranda Araçlar linkine tıklayın.

Araçlar linkine erişim saıladıktan sonra Asp.Net Manager linkine tıklayınız.
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Asp.Net Manager linkine erişim saıladıktan
sonra .Net Trust Levels linkine tıklıyoruz. Bu

linke erişim saıladıktan sonra alan adımız için
trust level deıerleri deıiştirilebilmektedir.

Sunucu bölümünde listedeki sunucuyu,
alan adınızı ve trust level bölümünden Full
(internal) Not Recommended linkinden seçim
yapmanız gerekmektedir. Gerekli tüm alanları
seçtikten sonra “Kaydet” butonu üzerinden
işlemlerinizi tamamladıktan sonra alan adınız
için Full Trust yetki verilmiş olacaktır.

Full Trust yetki vermeniz durumunda
sunucunuz üzerinde güvenlik zaafiyeti
doıabilmektedir. Yazılımınız üzerinde açıklar
varsa bu açıklardan faydalanarak sunucunuz
üzerinde hack durumları olabilir. Full Trust
yetki vermeden öncesinde yazılımınızı
düzenleyerek Medium Trust yetki ile
çalışabilecek duruma getirmeniz her zaman
daha saılıklıdır. Yazılımınızı düzenleme
durumunuz yoksa yetkiyi yukarıda belirtilen
işlemler ile alan adınıza tanımlayabilirsiniz.

Full Trust yetki vermek site problemlerinizi
çözebilir fakat yetkiyi vermeden önce 2 kere
düşünmenizde fayda vardır. Sitelerinize
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Active Directory’de Group
Scope ve Type’ler Nedir?
mutkus@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mutkus

Bu yazımızda Active Directory’de grup oluştururken karşımıza
çıkan group scope ve group type’lerin ne olduğuna değineceğiz.

Mustafa Utku
Seyithanoğlu

İlk olarak Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Active
Directory Users and Computers‘a geliyoruz. Buradan istediğimiz bir
organizational unit içerisine sağ tıklıyoruz. Açılan menü de New ->
Group kısmına tıklıyoruz.
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Ardından açılan kısımda ilgili alanları dolduruyoruz.
Group Scope:
Domain local:
Sadece domain
içerisinde
oluşturulmuş ve
oluşturulmuş
olan domainde
ki kullanıcıların
katılabileceği
seçenek.

Global: Bu grup domain controller’da
oluşturulur. Bu seçenek aynı domain içerisinde
ki kullanıcıları ve global grupları içerebilir.
Universal: Büyük yapılarda, birden fazla
domainin bulunduğu Active Directory’lerde
kullanılan tür. Eğer kurumunuzda birden fazla
domain veya yapı varsa bu seçenek sizin için
daha uygundur.

Distribution: Bu grup sadece mail için açılan
gruptur. Az önce ki örneğin benzerini verecek
olursak; kendi ürününüz ile ilgili bir ekibiniz
var diyelim. Security grup açıp bir paylaşım
dosyası vermeyeceksiniz. Sadece toplu mail
atımında kullanacaksınız. Bu tip durum içinde
distribution seçeneği seçilmelidir.

Group Type:
Security: Paylaşımlar için kullanıcıları
gruplamaya yarar. Mesela teknik ekibiniz için,
teknik kısımda ki çalışan arkadaşlarınız için bir
paylaşım oluşturdunuz. İlerleyen zamanlarda
ayrılanlar ve/ya yeni katılanlar olduğunu var
sayıyoruz. Her defasında ilgili klasörlere
yeniden ilgili kişiye yetki vermek veya ayrılan
kişinin yetkisini kaldırmaktansa ilgili gruba
ekleyip çıkarttığımız zaman otomatik olarak
yetki değişimleri olacaktır.
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Test Case Nedir? Detaylı ve Teknik
Test Senaryosu Nasıl Hazırlanır?
bavci@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

Test, bir programın davranışını Statik ve Dinamik yöntemlerle,
bir küme içinden seçilerek ve test durumlarını (Test Caseleri)
kullanarak, beklenen davranışa uyup uymadığını tespit etme
işlemidir.

Burak Avcı

Yazılım test süreçlerinin temeli olan test senaryosu hazırlamak ve
Test Case’lerini işletmek, hem yazılımın kalitesini artırmaktadır hemde
önceden çıkabilecek hataların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Test
sayesinde yazılımın, hem fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan
gereksinimlerin, kalite seviyesini belirlemek mümkündür.
Doğru şekilde tasarlanmış ve başarıyla tamamlanmış bir test, bir
yazılımdaki genel risk algısının düşmesini sağlar. Buda Production
ortamına daha az hatalı hatta hatasız ürün sunmak demektir. Test
Case’ler ihtiyaca göre hazırlanan, input ve output parametrelerine göre
beklenen sonucu kontrol etmeye yarayan (Steps) adımlardır. Yazılımı
ne kadar test etmek gerekir sorusunu açıklayacak olursak. İlk olarak
Analiz dokumanı test öncesi baz alınacak içeriktir. İstenilen ürün tam
olarak nasıl açıklanmışsa buna uygun özgün Test Case’ler yazılıp
Step’ler ilerletilerek test edebilirsiniz. Analiz dokumanı dışında, analizde
olmayan ama oluşabilecek durumlarda düşünülüp Test senaryonuzun
içinde olmalıdır. Burada kapsam, zaman, maliyet gibi proje kısıtlarını
göz önünde bulundurmak gerekir. Yedi test prensibinden biri olan;
Yazılımı %100 test etmek imkansızdır.
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Bu yüzden bir yazılımın testini karalı yaparken
gereğinden fazla da uzatmamak gerekir.
Test süreçlerine başlamadan önce yapılan
Statik Test veya öz izleme yazılımın ürününe
değil yazılımın ortaya çıkması için gerekli
kod, gereksinim, mimari yapı, doküman gibi
çıktıların test edilmesiyle ilgilidir.
* Birbirini tekrar eden Test Case’leri
yazmamaya özen gösterin. Direk analiz
dokümanından kopyala-yapıştır şekilde test
senaryolarınızı hazırlamayın.
* Etki Analizi yapılmalıdır. Analizde değişen
maddeler olduysa senaryo yenilenmelidir.
Etki analizi (Impact Analysis), iş taleplerinde
olası değişiklikler sonucunda başarılı bir
gereksinim yönetimi gerçekleştirmek için
iş analistleri tarafından yapılması gereken
önemli bir çalışmadır.

Test senaryosunun adı, işletilecek test adımı
ve beklenen sonuç şeklinde olmalıdır. Son
olarak Step başarılı gerçekleştiyse durum
kısmını başarılı veya başarısız olarak
güncellemeli siniz.
Bir yazılımda bir fonksiyonu test ediyorsunuz,
bu fonksiyona ulaşmak için hep yaptığınız
Login-Giriş işlemlerini Step olarak yazmak
zorunda değilsiniz. Bu senaryo sizin asıl test
senaryonuz değildir bu yüzden fonksiyona
ulaşana kadar ki süreci test senaryonuza
yazmayın veya bir defa yazın. Genelde büyük
ve karmaşık yazılımlarda testi yapılmış ve
senaryoları belli ana Steplerin adımlar Test
kütüphanesi (Test Library) içinde zaten olur.

* Test senaryonuz aşağıda anlatacağım gibi
detaylı ve Teknik Analiz gibi olmalıdır. Eğer
test yaptığınız yazılımın detaylı teknik test
senaryosuna geri dönmüyor sanız o test
senaryosunun bir amacı yoktur ve yazmanızın
da çok anlamı kalmaz. Geri dönülme ihtiyacı
hissedilen test senaryoları her zaman
kalitelidir.
* Analiz dokümanını %100 kapsayacak test
senaryosu hazırlanmamalıdır. Production
ortamına ait Case’ler de test ortamından
yapılan test senaryosu içinde olmamalıdır.
* Test stratejinizi belirleyip Master Test
Planı doğrultusunda parça parça testlerinizi
yapmanız daha iyi olacaktır.
* Her senaryo dizini baştan sona o fonksiyon
ve Widget’ın bütününü içermelidir. Test
Case’leri buna göre hazırlanmalıdır.
Test senaryosu hazırlamak için birçok araç
vardır. Biz en temel Tool olan Microsoft
Excel aracını kullanacağız. Test senaryosu
hazırlarken senaryo net ve anlaşılır olmalıdır.
Temel bir test senaryosunda olması gerekenler

Excel’deki Test Senaryosu Dokumanında
olması gereken Title’lar;
- Test Case No: Test Numarası (Kesin
Olmalıdır)
- Priority (Öncelik)
- Test Name: Test Senaryosu Adı (Kesin
Olmalıdır)
- Test Step: (Test Adımı, Adımları (Kesin
Olmalıdır)
- Result: Beklenen Sonuç (Kesin Olmalıdır)
- Status: Durumu, Done/Undone - Pass/Fail
(Kesin Olmalıdır)
- Test Datası
- BUG (Hata) Sayısı yazılır
- Notes (Detay ve Notlar)
- Sprint No (Agile & Scrum Çalışmasında
Kullanılır)
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ASP.NET Core
Dependency Injection
ugur@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/ugurumutluoglu

Bu yazıda ASP.NET Core ile bütünleşik olarak gelen Dependency
Injection mekanizmasına göz atacağız. Dependency Injection(DI)
nesne-tip bağımlılıklarını en aza indirmek ve gevşek bağlı(loosely
coupled) yapılar oluşturmak için sıkça kullandığımız bir yöntemdir.

Uğur Umutluoğlu

Kullanılan nesnelerin doğrudan bir tipe bağımlı olması yerine, bu
tipin kalıtıldığı veya implemente edildiği ana tip(base type) üzerinden
bağımlılık oluşturulmasını ve kod içerisinden sadece ana tipin
kullanılmasını sağlar.
Not: DI konusunda bilgi sahibiyseniz aşağıda yer alan Bir Örnek
Eşliğinde Dependency Injection Nedir? kısmını doğrudan atlayıp daha
aşağıda bulunan ASP.NET Core ve Dependency Injection başlığından
yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.
Bir Örnek ile Dependency Injection Nedir?
Loglama yapmak amacıyla DatabaseLogger adında bir sınıfımız
olsun, bütün projede bu sınıfa ait WriteLog vb. metotları kullandığımızı
varsayalım. Ancak yarın şartlar değiştiğinde bu sınıf yerine XmlLogger,
MessageQueueLogger gibi bir sınıfı kullanmak isteyebiliriz. Bunun için
de koddaki tüm DatabaseLogger ifadelerini XmlLogger ile değiştirmemiz
gerekir.
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Yine gerekliyse bu sınıfla ilgili using
namespace… gibi tanımlarını da değiştirmek
gerekecektir. Yani DatabaseLogger sınıfına
doğrudan bağımlı oluyoruz, bu örnek doğru
bir çözüm değil tabii ki.
Bunun yerine DatabaseLogger, XmlLogger
gibi sınıfları bir ana sınıftan(base class)
kalıtırsak veya bir interface’den implemente

edersek bu sorunu çözebiliriz. Şöyleki;
ILogger adında bir interface’imiz olsun,
DatabaseLogger ve XmlLogger sınıfları
ILogger interface’ini uygulasın. Kod içerisinde
loglama yapacağımız her yerde, uygulama
genelinden ulaşabileceğimiz ILogger tipinden
oluşan bir nesneyi kullanalım. Bu nesneyi de
uygulamanın başlangıcında bir yerlerde

ILogger logger = new DatabaseLogger();

şeklinde
oluşturalım.
Daha
sonradan
XmlLogger sınıfını kullanmak istersek
yukarıda DatabaseLogger yerine XmlLogger
tanımını yapmamız yeterli olacak. Şu an
DatabaseLogger sınıfına tek bağımlılığımız
bu satır, bağımlılığı daha düşük bir seviyeye
indirmiş olduk.
Tabii ki bu yapıyı daha kullanışlı hale
getirebilir, sadece bu satıra indirgediğimiz
bağımlılığı da ortadan kaldırabiliriz. Örneğin
bir config dosyasından hangi loglama tipini
kullanacağımızı okuyup, kod içerisinde
yapacağımız kontrollerle işlemi dinamik hale
getirebiliriz. Eğer “database” ise logger = new
DatabaseLogger, eğer “xml” ise logger = new
XmlLogger gibi…
Burada bahsettiğimiz en basit haliyle
dependency
injection’ın
uygulanışı.
Dependency injection’ı daha sistematik
yapmak, nesne-tip bağımlılıklarını kolayca
ayarlayabilmek ve nesne referanslarının
yaşam sürelerini yönetebilmek gibi işlemler
için bazı harici kütüphaneler bulunuyor(IoC
Container veya DI Container dediğimiz
şey). .NET dünyasında Unity, Castle
Windsor, Ninject, Autofac, StructureMap
gibi DI container’ların daha yaygın şekilde
kullanıldığını söyleyebiliriz.
DI konusuna burada bir nokta koyalım ve asıl
konumuza geçelim.
ASP.NET Core ve Dependency Injection
ASP.NET
Core’da
bütünleşik(build-in)
bir dependency injection mekanizması

bulunmaktadır. Bu bütünleşik DI yapısı basit
ve minimum isterleri sağlamak amacıyla
inşa edilmiştir, Bu mekanizma ile uygulama
başlangıcında belirli nesneleri Service
yapısına kaydederek, bu nesnelere uygulama
genelinden kolayca erişebiliriz. Bu yöntem
nesne bağımlılıklarını ortadan kaldırmamızın
yanında,
tekrar
kullanılabilir(reusable)
nesneler oluşturmamıza, nesneleri merkezi bir
yerden yönetmemize ve nesnelere uygulama
genelinden aynı şekilde erişmemize olanak
sağlar. Harici bir DI container’ı ile uğraşmamak,
az kod, az efor, temiz kod, stabil nesneler,
sade ve anlaşılır bir yaklaşımla bağımlılıkları
yöntebilmek…
Service yapısına daha önceki bir yazımda
değinmiştim.
.NET
Framework
ile
geliştirdiğimiz uygulamalarda bütünleşik bir
DI yapısı bulunmuyordu, ihtiyaç duymamız
halinde yukarıda saydığımız DI container
kütüphanelerinden birini kullanarak nesne
bağımlılıklarını
yönetebiliyorduk.
.NET
Core’da ise bu DI yapısı bütünleşik olarak
framework içerisinde bulunuyor, hatta ASP.
NET Core’da kendi nesnelerimiz için olmasa
da .NET Core runtime’ında bulunan bazı
yapılar için bu mekanizmayı kullanmamız
zorunlu hale geliyor. DI ile yönettiğimiz
Service mekanizmasına dahil edilen yapıları
ikiye ayırabiliriz:
Framework Servisleri: .NET Core içerisinde
yer alan ve uygulama genelinde kullanılacak
bileşenlerdir. Örnek olarak Mvc, Entity
Framework, Identity servislerini verebiliriz.
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Bu servisler genellikle Add… ile başlayan
metotlar aracılığıyla Service yapısına dahil
edilir. Kendi Tiplerimiz: Kendi yazdığımız
veya harici bir kütüphaneden kullandığımız
tiplerin bağımlılık yapılandırmaları için yine
Service yapısını kullanabiliriz. Örneğin
ILogger adından bir interface tipimiz varsa
bu tipi ve tipe ait bir nesne referansını(ör:
DatabaseLogger) bu yapıya dahil edebiliriz.

Startup sınıfındaki ConfigurationServices
metodunda servis bileşenleri ve nesne
bağımlılıkları bu yapı içerisine kaydediliyoruz.
Bu işlemler ConfigurationServices metodunun
parametresi olan IServiceCollection nesnesi
ile yapılıyor. Aşağıdaki kod örneğinde Service
yapısına Mvc ve Entity Framework bileşenleri
ile kendi oluşturduğumuz bir tip bağımlılığının
nasıl eklendiğini görebilirsiniz.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddMvc();
services.AddDbContext<NorthwindContext>();
}

services.AddSingleton<ILogger, DatabaseLogger>();

Mvc servislerini AddMvc, DbContext olarak
NorthwindContext tipinini de AddDbContext
metodu ile Service yapısına eklemişiz. Son
adımda AddSingleton metodu ile kendi
oluşturduğumuz DatabaseLogger sınıfına
ait bir nesneyi singleton olarak ILogger
tipine bağlamışım, yani uygulamada DI
yapısı üzerinden erişilen tüm ILogger nesne
referansları aslında bir DatabaseLogger
nesnesi olarak gelecek. Buradaki DI register
metotlarına ek olarak bir de Configure metodu
bulunuyor. appsettings.json dosyasındaki
bileşenlere erişmek için yazılan class’larımızı
bu metot üzerinden DI yapısına enjekte
edebiliyoruz. Configure metodunu ve bu
konunun detayını -fırsat bulup yazabilirsem-

bir sonraki yazımda detaylıca anlatacağım.
DI yapısına enjekte ettiğimiz nesnelere
uygulamanın
Controller
sınıflardaki
constructor metotlarından erişebiliyoruz.
Bunun için Controller sınıfının ctor metoduna
DI’a enjekte edilen ana tipi bir parametre
olarak geçirmemiz gerekiyor. Bu yönteme DI
kültüründe constructor injection adı veriliyor.
ctor metoduna istediğimiz sayıda parametre
geçebiliriz. Runtime’da .NET Core, DI yapısına
bağlanmış nesneleri bu metoda parametre
olarak geçirecektir. Tabii ki parametreden
gelen nesneyi class içerisinde kullanabilmek
için yine aynı tipten bir field tanımlamak
gerekiyor. Aşağıda ProductController isimli
sınıfta yapılan düzenlemeleri görebilirsiniz.

public class ProductController : Controller
{
NorthwindContext _context;
ILogger _logger;
public ProductController(NorthwindContext context, ILogger logger)
{
_context = context;
_logger = logger;
}

}
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public IActionResult List()
{
var model = _context.Products.ToList();
return View(model);
}

Error metoduna ILogger interface’ine bağlı
nesneyi aktarmak için logger parametresinin
başına [FromServices] şeklinde attribute’u
ekliyoruz. Artık bu metot içerisinde Service’den
gelen nesneyi kullanabiliriz. Constructor’a
parametre geçirilmek istenmeyen durumlarda
veya Controller’daki sadece bir metotta
Service’deki bir nesneyi kullanılmak istediğimiz
durumlarda bu yöntemi kullanabiliriz.

View’lardan Service Nesnelerine Erişim
Controller sınıflarından Service nesnelerine
eriştiğimiz gibi view dosyalarından da bu
nesnelere erişmemiz gerekebilir. ASP.NET
Core’da view’larda kullanabileceğimiz @
inject directive’i ile DI yapısına enjekte edilmiş
nesnelere ulaşabiliyoruz. Aşağıda bu kullanım
için bir örnek paylaşıyorum.

@model List<AspNetCoreSamples.DI.Model.Products>
@inject ILogger logger
@{
logger.WriteLog(“Product/List sayfası çalıştı”);
}

DI Yapısına Enjekte Edilen Tipler için
Nesne Yaşam Süreleri
Önceki kısımlarda bahsettiğim gibi kendimize
ait tipleri veya harici kütüphanelerden gelen
tipleri de ASP.NET Core’un DI yapısına enjekte
edebiliyoruz. Bu şekilde tip bağımlılıklarını
projenin giriş noktası olan ConfigureServices
metodundan yönetmemiz mümkün oluyor.
Yukarıdaki örnekte ILogger tipi için singleton
bir nesne oluşturmuştuk. Singleton ile birlikte
Transient ve Scoped olmak üzere nesne
yaşam süresine karar verebileceğimiz 3 farklı
yöntem bulunuyor. Aşağıda bu yöntemleri
kısaca açıklamaları bulunuyor:
– Transient: Nesneye yapılan her çağrıda
yeni bir nesne oluşturulur. Stateless nesneye
ihtiyaç
duyulan
durumlarda
kullanılır.
AddTransient() metodu aracılığıyla Transient
tipinde bağımlılıklar oluşturabiliriz.

ve o request sonlanana kadar aynı nesne
kullanılır. Request bazında stateless nesne
kullanılması istenen durumlarda Scoped
bağımlılıkları oluşturabiliriz.
– Singleton: ASP.NET Core uygulaması
başlatıldığında register edilen nesneye
ait sadece bir tane instance oluşur ve
uygulamadaki her yerden bu referans çağrılır.
Uygulama yeniden başlatılana kadar bu nesne
referansı kullanılır, farklı bir nesne referansı
ikinci kez oluşturulmaz. Bu yöntem için de
AddSingleton() metodunu kullanıyoruz.
ASP.NET Core ile bütünleşik olarak gelen
dependency injection ile ilgili genel konuları ele
aldık. İlerleyen zamanlarda fırsat bulabilirsem
yine bu tarz konularla ilgili birkaç yazı daha
yazmaya çalışacağım. Takipte kalalım.

– Scoped: Yapılan her request’te nesne
tekrar oluşur ve bir request içerisinde sadece
bir tane nesne kullanılır. Bu yöntem için de
AddScoped() metodu kullanılıyor. Transient
ve Scoped kullanım şekilleri nesne oluşturma
zamanları açısından biraz karıştırılabilir.
Transient’da her nesne çağrımında yeni
bir instance oluşturulurken, Scoped’da ise
request esnasında yeni bir instance oluşur
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Sunucuya SSH Üzerinden
ionCube Kurulumu Nasıl Yapılır?
osman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/osmansevinc

Bir çok WordPress ve Moto CMS hazır script arayüzünü kullanan
kullanıcılar site yapıları gereği ionCube Loader bileşenine ihtiyaç
duyarlar. Hem siz değerli okurlarımıza yardımcı olabilmek hemde
bilgimizi tazeleyebilmek adına Centos işletim sistemi için SSH
üzerinden ionCube kurulum dosyasını edinerek kurulumu nasıl
tamamlayabileceğimizi anlayacağız.

Osman Sevinç

1 – Centos işletim sistemine sahip sunucumuza SSH erişimini
gerçekleştiriyoruz.
Test amaçlı kullandığımız sunucumuzun işletim sistemi 64 Bit
olduğundan dolayı ionCube Loader 64 bit versiyonunun kurulumunu
gerçekleştireceğiz.
2 – Dosyalarımızı barındıracağımız klasörümüzü oluşturmamız lazım
mkdir komutunu kullanarak usr/local dizini altında ioncube klasörümüzü
oluşturuyoruz.
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mkdir /usr/local/ioncube/
cd /usr/local/ioncube komutunu kullanarak
klasörümüzün oluş oluşmadığını test edebilir
ve dizini çağırabilirsiniz.
3 - Kurulum dosyamızı indirebiliriz.
Bulunduğumuz
dizinde
“wget
http://
downloads2.ioncube.com/loader_
downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.
tar.gz“ komutunu çalıştırarak ionCube Loader
kurulum dosyamızı ediniyoruz.
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_
downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.
gz
4 – İndirdiğimiz dosyayı bulunduğumuz
ioncube dizinine açmamız gerekiyor.
tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
komutunu kullanarak indirdiğimiz tar uzantılı
dosyayı bulunduğumuz dizine açabiliriz.
cd ioncube
mv * ../
cd ..
rm -rf ioncube
5 – Taşıma işlemini gerçekleştirdikten sonra
her ihtimale karşı /usr/local/ioncube/ dizininde
bulunan dosyaları listeleyelim.
ls -h komutunu giriyoruz ve /usr/local/ioncube/
dizinin de bulunan dosyaları listeliyoruz.
6 – Kurulum adımlarını tamamlamak üzereyiz,
PHPsürümümüze göre en uygun kurulum
kurulum içeriğini seçmemiz gerekiyor.

ini dosyamızı editleyebiliriz.
8 – nano /usr/local/php/php.ini komutunu
girerek php.ini dosyamızı editliyoruz. (Sunucu
kurulumu ve konfigirasyonlarına göre php.
ini dizini değişkenlik gösterebilir. php.ini
dosyanızın bulunduğu dizine nano komutuyla
erişmeye çalışmanız gerekmektedir.)
php.ini dosyamızı nano ile düzenlemeye
başladık. Dosyamızın en alt satırına aşağıda
paylaştığım komut satırlarını girebilirsiniz.
zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_
loader_lin_5.6.so
zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/
ioncube_loader_lin_5.6_ts.so
Yapmış olduğumuz güncellemeyi kayıt
edebilmek için CTRL + X kombinasyonunu
kullanıyoruz, çıkan seçeneklernden” y”
komutunu girerek enter duşuna basıyoruz ve
kayıt işlemini tamamlıyoruz.
Son olarak Apache servisini restart etmemiz
gerkeiyor. Restart veya da reload işlemini
servis
üzerinde
gerçekleştirmediğimiz
sürece yapmış olduğumuz değişiklikler
algılanmayacaktır.
/etc/init.d/apache2 restart / reload komutunu
girerek servisimizi restart ediyoruz.
Yükleme işleminin tamamlandığını teyit
edebilmeniz için php -v komutunu SSH
ekranınızda girebilir ve güncel bilgiye
ulaşabilirsiniz.

php -v komutunu girerek php sürümünüzü
öğrenebilirsiniz.
7 – Test sunucumuzda PHP 5.6 sürümü
kullanıldığınadn dolayı;
ioncube_loader_lin_5.6.so
ioncube_loader_lin_5.6_ts.so
Versiyonlarına ait seçenekleri aldık. Artık php.
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ASP.NET Core ile Ölçeklenebilir
HTTP Uygulama Pratikleri
gencebay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/gencebaydemir

HTTP temelli ağ protokolü üzerinden veri alışverişi yapan
veya sunucu taraflı operasyonları tetikleyebilen istemci
uygulamalarımız için (SPA, Web App, Mobile, IoT) geliştirdiğimiz
servislerin (HTTP, REST, APIs) ölçeklendirilmesi ve performansı
büyük önem taşımaktadır.

Gencebay Demir

Bu durumda performans için önbelleğe alma (caching), sıkıştırma
(compression), indeksleme, akış (streaming), sayfalama (pagination)
vb. anahtar kelimeler uygulanabildiği gibi ölçeklendirme için dağıtık
mimariler ve burada derinlemesine inceleyeceğimiz Proxy kalıbı ön
plana çıkmaktadır.
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Özellikle
ölçeklendirmeyi
uygulama
seviyesinde nasıl yapabiliriz bunu inceleyelim.
Yatay veya dikey genişleme, daha fazla işlemci
(CPU) veya bellek (Memory) temin etme gibi
hususları sistemci dostlarımız düşünsün :)
önce biz üzerimize düşeni yapalım.
Bir web uygulaması hayal edin;
1. Her geçen gün kullanıcı sayısı artan ve
yoğun isteklere cevap vermek zorunda
olan,
2. İçerisi bolca grid - veri tablosu, filtreleme,
otomatik tamamlama vb. bileşenler ile
donatılmış,
3. Bu bileşenler ve birçok sayfa ile JSON
formatında veri modellerine ihtiyaç duyan,
4. Modelleri
(veri
tiplerini)
muhafaza
(persistency) etmesi, kalıcılaştırması ve
ilişkilendirmesi gereken.

MAKALE NOTLARI

HTTP temelli ağ protokolü
üzerinden veri alışverişi
yapan veya sunucu taraflı
operasyonları tetikleyebilen
istemci uygulamalarımız
için (SPA, Web App,
Mobile, IoT) geliştirdiğimiz
servislerin (HTTP, REST,
APIs) ölçeklendirilmesi ve
performansı büyük önem
taşımaktadır.
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İstediğiniz gibi tasarlamakta özgürsünüz,
peki nasıl daha fazla istek cevaplayabilecek
şekilde tasarlardınız!? Bu sorunun birden
fazla cevabı ve unsuru mevcut. İşte tam bu
noktada katkı sağlayabilecek bir yapı (Pattern,
Kalıb) üzerinde duracağım.
HTTP Proxy

.NET ve .NET Core için HTTP istekleri
yönetebilen HttpClient isminde özel bir tip
bulunmaktadır. Desktop, Web, Mobil hatta
IoT cihazlar (Internet of Things) üzerinde
koşan istemci uygulamalarımız HttpClient
sınıfı sayesinde belirlediğimiz uç noktalara
asenkron (Task, Async) isteklerde bulunup
cevapları işleyebilmektedirler.

http://localhost:8080/api/lookup/getlist?id=1&tip=2&query=3...
şeklinde uzayıp gidebilen veya değişebilen bir HTTP adresine HttpClient sınıfı ile istekte
bulunabilmek için:
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yukarıdaki şekilde bir HttpCall metodu
yazabilirsiniz. Bu metodu yazmak ilk başta
gayet basit görünmektedir ancak uygulamanız
büyüdükçe ve HTTP istekleri farklılaşıp
çoğaldıkça işler zorlaşmaktadır.

için daha etkin bir yöntem üzerinden
ilerleyeceğiz. Github üzerinde cross-platform
ve açık kaynak olarak geliştirdiğim, kodlarına
ve örnek kullanımına NetCoreStack.Proxy
adresinden erişebileceğiniz bu kütüphane ile;

Tüm bu istekleri yönetmek, dönüş tiplerini
ayarlamak (Serialization - Deserialization),
değişiklikleri özellikle derleme zamanında
(Compile Time) görememek ve bana göre en
önemli iki eksiğin Unit-Test ve Arayüz (Interface
ve Bağımlılıkların Yönetimi [Dependency
Injection]) yapısını kullanamamak zaman ve iş
gücü kaybına sebebiyet vermektedir. Burada
özellikle büyük ve ölçeklenebilir uygulamalar

•
•
•

Uygulama ölçeklendirme,
Type-Safe dağıtık mimari yönetimi,
Performans ve yönetilebilirlik

konu
başlıklarını
değerlendirmeye
çalışacağım. Proxy tasarım deseni için
ASP.NET Core üzerinden bir örnek vermek
istiyorum.

Örneğin aşağıda ki şekilde tanımladığınız bir arayüzünüz (Interface) var.

Çalışma zamanında bu arayüzden üretilen bir
örnek (instance) ile API - Servis metotlarını bu
tipi çevreleyebilen bir proxy - vekil aracılığıyla
çağırmak istiyoruz. Proxy sayesinde başka
bir sunucuda HTTP üzerinden çalışan bir
uç noktaya (Endpoint) istekte bulunup
operasyonu gerçekleştireğiz. Metot tanımı,

aldığı parametreler ve dönüş tipi haricinde
bilmemiz gereken hiçbir şey yok!

metodunu yazıyoruz. Yapıyı biraz daha ileriye
taşıyıp ASP.NET Core Startup.cs dosyasına
istemci tarafında şu şekilde genişletilmiş bir

metot ekleyip taşınabilir bir yapı elde etmiş
oluyoruz.

Bu durumda bize bu arayüzü çevreleyen
ve çalışma zamanında IApiContract tipini
uygulayan örneği (instance) sağlayan bir
yapıya ihtiyacımız var. Bunun için:
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Burada yine ASP.NET Core’ un DI-Container
özelliğini kullanarak çalışma zamanında

IGuidelineApi arayüzünü şu iki şekilde talep
edebilmekteyiz:

veya
var guidelineApi = HttpContext.RequestServices.GetService<IGuidelineApi>();
böylece uygun Proxy tipine ait örneği elde etmiş oluruz. Arayüz tipinden görüleceği üzere
kullandığı Attribute:
[ApiRoute(“api/[controller]”, regionKey: “Main”)]
sayesinde bu Proxy - vekil tipin hangi
bölgeye (Main) ait olduğunu ve uç nokta
(/api/[controller] - token /api/guideline
şeklinde yorumlanmalıdır.) yolunun bilgisini
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içermektedir.
Bu
noktada;
sözleşme
(Contract) için uygun ayarları istemci üzerinde
belirlediğimiz appsettings.json isimli dosyada
şu şekilde netleştiriyoruz:

Böylece istemci uygulamasından IGuidelineApi
arayüzünde tanımlı PrimitiveReturn isimli

metot için proxy çağrısında aşağıdaki uç
nokta yolu belirlenecek,

URL=http://localhost:8080/api/guideline/primitivereturn
devam eden ikinci istekte sırasıyla (RoundRobinManager - farklı uç noktaya)
URL=http://localhost:8282/api/guideline/primitivereturn
istekte bulunacaktır. Proxy ayarları bölümünde
RegionKeys isimli tanım ve değerleri bizlere
istemci uygulamamızdan kaç farklı uç
noktaya erişebileceğimizi göstermektedir.
İşte tam bu noktada ölçeklendirmeye
ihtiyaç duyduğumuzda başka bir uç noktayı
(Contract - Sözleşmenin uyarlandığı bir HTTP

uygulamasını işaret eden) basitçe bölgeye
eklememiz yeterli olmaktadır!

İstemci uygulamasında yukarıdaki şekilde
DI-Container özelliğini kullanarak ihtiyacımız
olan API - Contract - Servis adı her neyse
:) örneği (instance) elde edilerek Proxy
aracılığıyla HTTP GET isteği yapılacaktır.
Basit bir soyutlama ile sade bir arayüzden
çalışıyor gibi hissetmiyor muyuz?

tamamını ayrı bir uygulama olarak
tasarlayabilirsiniz. Böylece Proxy kalıbı ve
yardımcı kütüphaneler aracılığıyla dengeli,
güçlü ve basit ölçeklenebilir sunucu taraflı backend uygulamalar yazabilirsiniz.

HTTP isteklerin cevaplanmasında veri
modelleri ve iş katmanı operasyonlarının

Faydalı olması dileğiyle...

Birazdan değineceğimiz Proxy çağrı yöntemi
ilgili parametreler ve HTTP istek tipi (Verb POST,GET vb.) şekline göre uç noktaya uygun
çağrıyı yapacak formda olacaktır. Bunun için:

Github - NetCoreStack.Proxy
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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.
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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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Crazyegg, UX Analiz Aracı
Kullanıcı Haritaları Karşılaştırması
burag@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/buraghancer

Crazyegg, kullanıcı haritaları denince akla gelen ilk araçlardan
biridir. Bu haritalar ziyaretçilerin fare hareketlerini, tıklamalarını ve
göz hareketlerini katmanlar haline getirerek web sitesi üzerinde
sunarlar. Böylelikle site sahipleri kullanıcıların davranışları ve
eğilimleri üzerinde fikir sahibi olurlar.

Burag Hançer

Aşağıdaki anlaşmalı linkimizi kullanarak 60 günlük deneme sürümüne
ulaşabilirsiniz.
http://crazyegg.com/#webtures-60-days
Kaydırma haritasından daha önce bahsetmiştim, bir daha anlatmaya
gerek yok buradan o yazımızı okuyabilirsiniz.

60

HeatMap – Isı Haritası
Isı haritası kullanıcıların tıklamalarını takip
ederek sayfalarınızdaki en popüler ve dikkat
çeken noktaları çıkarır. Tıklamaların görsel
haritası sayesinde ziyaretçilerin davranışları
hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Isı ve
kaydırma haritalarını beraber kullanarak
istediğiniz elementleri sitenin dikkat çeken
noktalarına koyabilir ve hepsinden maksimum
dönüşümü sağlayabilirsiniz.
Örneğin;
• Mail Abonelik Kutuları Yerleştirmesi
• Giriş ve Kayıt Butonları

Konfeti Haritası
Isı haritasının abisi gibidir bu da, bütün
tıklamaları kaynaklarına göre ayırmanızı
sağlar. Aynı zamanda kullandığınız cihazlara
ve çözünürlüklerine kadar inceleyebilirsiniz
verileri. Örneğin Facebook üzerinden

• Reklam Yerleştirmeleri
• Banner ve Kampanya Konumlandırması
• Telefon, İletişim Bilgisi Konulandırması
• Menü Optimizasyonu
Crazyegg’in güzel yanlarından biri tüm
kullanıcı haritalarını desktop/mobil ve tablet
olarak karşılaştırma imkanı sunması. Sitenizde
değişiklikler yaparken öncelikle Google
Analytics yardımı ile trafik kaynaklarınızı ve
trafiğin geldiği cihazları detaylıca incelemeniz
gerekiyor. Trafiğiniz büyük ölçüde mobilden
gelirken gidip de desktopu baz alarak
yaptığınız değişiklik size zarar verebilir.

yaptığınız bir kampanyanın hangi cihazlarda
nasıl reaksiyonlar aldığını görebilirsiniz.
Yeni gelen ve sitenizi devamlı ziyaret eden
kullanıcıların davranışlarındaki farklılığı da
görmek mümkün bu haritada.
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Yazının sonunda verdiğimiz link sayesinde
aşağıdaki planları 60 günlüğüne test
edebilirsiniz. Size verilen kodu sitenize
eklemeniz yeterlidir, ardından Crazyegg’e

istediğiniz
sayfayı
girerek
sayfaların
analizlerini çekebilirsiniz. Elbette ekledikten
sonra gelen oturumlar için geçerli, eski
oturumları kaydedemezsiniz.

Önemli Not: Kayıt olurken kredi kartı
bilgileriniz istenmektedir. 60 Gün boyunca
kartınızdan hiçbir şekilde ödeme alınmaz fakat
deneme sürümünüz dolduğu anda kartınızdan

ücret çekilir. Eğer kullanmaya devam etmek
istemiyorsanız 60 gün dolmadan muhakkak
iptal edin hesabınızı.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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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