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Red Hat OpenShift Konteyner
Platformu 3.3’ü Duyurdu
RED HAT OPENSHIFT
Sektörün en kapsamlı,
kurumsal seviyede Docker
ve Kubernetes yerlisi
konteyner platformu,
geliştirici üretkenliğini ve
çevikliğini artırırken, bulut
ölçekli uygulamaların
yayılımına yönelik yüksek
beceriler sunuyor.
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Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcı Red Hat, hibrit
bulut ortamlarında uygulama teslimatı süreçlerini iyileştirmek
üzere, güvenli bir kurumsal konteyner platformu üzerinde,
yeni geliştirici özellikleri ve kurulum ölçeklenebilirliği getiren
OpenShift Konteyner Platformu 3.3’ün duyurusunu yaptı.
Açık endüstri standartlarıyla geliştirilmiş ve Red Hat
Enterprise Linux’un güvenilir temeli üzerine kurulan Red
Hat OpenShift Konteyner Platformu 3.3, güçlü ve kurumsal
kullanıma hazır bir ürün olarak, uygulama geliştirme ve
yaygınlaştırma yeteneklerinin yanı sıra Linux konteyner ve
konteyner orkestrasyon inovasyonu sağlayan tek bir platform
sunuyor. Buna bağlı olarak Red Hat OpenShift, Red Hat
Enterprise Linux 7 temeline oturtulmuş Docker konteyner
ve Kubernetes’in kurumsal versiyonunu sunarken, firmaların
hızlı inovasyonun faydalarının keyfini çıkarmalarına yardımcı
oluyor.

Zyxel Nebula’yı Duyurdu
Bulut ve Ağ Yönetim Çözümü

A

ğ teknolojileri alanında
dünya liderlerinden biri olan
Zyxel, ağdaki tüm kablolu ve
kablosuz cihazların tek bir
noktadan yönetimini sağlayacak bulut
tabanlı ağ yönetim çözümü Nebula’yı
kullanıcıların beğenisine sundu. Nebula
ile işletmeler, gerçek tak ve çalıştır
ağ işletim deneyimine kavuşarak
çalışanların verimliliğini ve iş esnekliğini
büyük ölçüde artıracak.

Veri Merkezi Donanım
Pazarı Küçülüyor
Sunucu, depolama, ağ ve donanım ürünleri üzerine
yapılan kar/zarar odaklı araştırmaya göre veri merkezleri
arasında sanallaştırma kullanımı istikrarlı bir şekilde
artarak devam ediyor.Araştırma sonucunda, veri merkezi
donanım satıcılarının brüt karlılıklarında toplamda %5.4
oranında düşüş gözleniyor. 2016 yılının ilk yarısında ise
bu oran %4.3 olarak dikkat çekiyor. Sanallaştırmaya
yönelen akım, donanım satıcılarının radikal değişiklikler
yaparak yeni çözümler ve iş modelleri üretmelerini
gerektiriyor.
Yaşanan bu küçülme, ilerleyen süreçte donanım
pazarında daha rekabetçi bir piyasa oluşmasına sebep
olacak gibi görünüyor. Bu düşüşün özellikle Amerika’yı
etkilemesine rağmen kısa vadeli jeopolitik sorunların
EMEA bölgesindeki düşüşü daha da şiddetlendireceği
düşünülüyor.

Yeni motto olarak Your Networking AllyAğ Dünyasındaki İş Ortağınız’ı belirleyen
Zyxel, müşterilerini güvenli çevrimiçi
platformlardan tüm ağlarını kolayca
yönetebilecekleri Nebula ile tüm bu
engelleri yıkmaya hazırlanıyor.
Tam olarak bulut tabanlı bir çözüm
olan Nebula, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin birden fazla sistemi kolayca
yönetmelerini ve çoklu altyapılar
kurmalarını sağlıyor.
Nebula, karmaşık olmayan kredi
tabanlı ve isteğe bağlı lisanslama
modeliyle, işletmelerin teknik uzmanlık
ya da danışmanlık ücretleri gibi gizli
maliyetlerin endişesi taşımadan bulut
teknolojilerinin tüm avantajlarından
yararlanmalarını da sağlıyor. Nebula
ürün portföyü; bulut üzerinde yönetilen
erişim noktaları (NAP), bulut üzerinden
yönetilen anahtarlar (NSW) ve yine
bulut üzerinden yönetilen güvenlik ağ
geçitlerinden (NSG) oluşuyor.
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Huawei’den Yeni Akıllı Mikro Veri
Merkezi: FusionModule 800
HUAWEI FUSIONMODULE

ARTronic işbirliğiyle
mikro akıllı veri merkezini
Türkiye pazarına sunan
Huawei, klimadan elektrik
dağıtımına kadar veri
merkezine bağlı tüm
projeleri tek bir yapıda
çözüme kavuşturacak.

08

Kurumsal iş çözümleri alanındaki yenilikçi teknolojileriyle ön
plana çıkan Huawei, mikro akıllı veri merkezi “FusionModule
800”ün tanıtımını gerçekleştirdi. Veri merkezi projelerini tek
bir yapı içinde çözmeye olanak tanıyan FusionModule 800,
ARTronic firmasının teknik destek ve güvencesiyle 15 KW’a
kadar bilgi işlem gücü olan işletmelerin tüm ihtiyaçlarını
çözüme kavuşturuyor. Klima, UPS ve ortam izlemenin de
bu yapıya dahil olduğu sistemin kurulumu sadece 4 saat
içinde gerçekleştirilerek; zaman, mekan ve güç tasarrufu
sağlanıyor.UPS’ten klimaya, PDU’dan ortam izleme ve
elektrik dağıtımına kadar veri merkezine bağlı tüm projeleri
tek bir kabin içinde çalıştıran Huawei FusionModule 800;
mobil app, SMS alarm ve uzaktan izleme imkanı da sağlıyor.
Kabin içi tek veya yedekli soğutma ile yerden ve maliyetten
tasarruf sağlayan sistem, inverter yapılı soğutma ve soğuk
koridor kapama ile güç kullanım verimliliği (PUE) 1,37 değeri
ile de ön plana çıkıyor.

Siber Güvenliğe 5 Yılda
1 Trilyon Dolar Yatırım
Son yıllarda giderek artan siber
saldırıların global olarak yol açtığı
zararların 2021 yılından itibaren yıllık
6 trilyon dolara çıkması bekleniyor.
Bilişim alanında küresel araştırmalar
gerçekleştiren IDC (International Data
Corporation) tarafından yayınlanan
2016 Siber Saldırılar raporuna göre;
Siber saldırılara karşı güvenlik için
gelecek 5 yıl içinde ise yılda 1 trilyon
dolarlık harcama yapılacak. Siber
saldırıların yarısı küçük işletmelere
karşı işlenirken, bu saldırılar; finansal
bilgilerin çalınması, zimmete para
geçirme, hacklenen bilgilerin ve
sistemin silinerek itibarsızlaştırılması
için yapılıyor.

“Siber saldırıları gerçekleştirenlerin; bilgisayarlar,
ağlar ve akıllı telefonlara zarar vermekten
çok kurumların işlerini durdurmaya yönelik
zararlar vermek için yöntemlerini sürekli olarak
geliştirdikleri de kaydediliyor.”

Clonera Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Evren
Ballı, 2020 yılında siber saldırılara
karşı savunmaya bugünkünden 50
kat daha fazla ihtiyaç duyulacağını
belirterek “Yapılan araştırmalara
göre 2020 yılında 50 milyar
elektronik cihazın internete bağlı
olacağı öngörülüyor. Türkiye şu
anda, dünyada zararlı yazılımlardan
etkilenen
bilgisayar
sayısında
%48,02’lik bir oran ile ikinci sırada
yer alıyor” diye konuştu. Ballı şunları
söyledi;“Araştırmalar incelendiğinde
kurumların dijital sermayelerinin
büyük bir risk altında olduğu açıkça
görülüyor. Siber saldırılar ile birlikte
iş sürekliliği oldukça önemli hale
geldi. Felaket Kurtarma’nın karmaşık
süreçlerini işin uzmanına bırakarak IT
hizmetlerini güven altına almak üzere
her koşulda hazır, kolay, gerçek bir
çözüm sunarak müşterilerin prestij,
zaman ve para kaybına uğramadan
işlerini sürdürebilmelerini sağlamayı
hedefledik.”
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//GÜVENLİK
Fortinet’in
yurtdışından
gelen güvenlik
uzmanları
dünyada ve
Türkiye’de
siber güvenlik
alanında
yaşanan
gelişmeleri
değerlendirirken
Türkiye’de
görülen siber
saldırılar
hakkında da
çarpıcı veriler
paylaştı.

Türkiye’de Cuma Günleri
Siber Saldırılar Zirve Yapıyor
Kıdemli Başkan Yardımcısı Filippo
Cassini, Fortinet Danışman Sistem
Mühendisi Simon Bryden ve Fortinet
Bölge Satış Direktörü Derya Aksoy’un
katılımı ile yapılan etkinlikte, “Fortinet
Security Fabric’in Faydaları” ve “Siber
Tehdit İstihbaratı” başlıklıları altında
önemli bilgiler verilirken Türkiye’de görülen
siber saldırılar hakkında da çarpıcı veriler
paylaşıldı.
Konuşmasında siber güvenliğin artık lüks
değil, bir zorunluluğa dönüştüğüne vurgu

10

yapan ve dijital tehditlerin son 12 yılda
10 bin kat arttığını dikkat çeken, Fortinet
Bölge Satış Direktörü Derya Aksoy,
“Teknolojik gelişmeler günlük hayatımıza
büyük kolaylıklar kazandırsa da genel
olarak güvenlik kaygıları var olmaya
da devam ediyor. Teknolojik gelişime
paralel bir şekilde siber tehditler de her
zamankinden daha sofistike bir hal alıyor.
FBI’ın yayınladığı rapora göre ABD’de
fidye yazılım mağdurlarının 2016 yılının ilk
çeyreğinde ödedikleri miktar 209 milyon
dolara yani 680 milyon TL’ye yükseldi.

“Bu yıl için öngördüğümüz siber saldırılar gerçekleşti”
Fortinet’in en büyük gücü olan Fortiguard laboratuvarlarının
gecen yıl sonunda bu yıl için bulunduğu öngörülerin
gerçeklemiş olduğunu belirten Aksoy, “Yakın zamanda
tarihin en büyük DDoS saldırısı yaşandı. Mirai Botnet
yüksek internet çıkısına sahip CCTV kamera sistemleri
üzerinden Twitter, Whatsapp, Netflix gibi popüler sitelere
hizmet veren dinamik DNS servisini hedef alarak ciddi
erişim problemlerine yol açtı. APT tehditleri fidye yazılımları
özelinde en küçük kurumları bile etkiledi. Hayalet ve ikiyüzlü
zararlı yazılımlar kendi izlerini silerek, gizlenerek, önce iyi
huyluymuş gibi görünüp sandbox teknolojilerini atlattıktan
sonra asıl zararlı yüzlerini ortaya çıkararak zarar vermeyi
başarabildiler.” şeklinde konuştu.
Bu ürkütücü ve hızla değişen manzara karışışında
kurumların etkin güvenlik mimarisi kurmaları gerektiğine
vurgu yapan Aksoy, Fortinet olarak bu nedenle güvenlik
çözümlerini sürekli geliştirmeye odaklandıklarını belirterek,
“Piyasada bulunan kurumsal seviyedeki en kapsamlı
güvenlik çözümleri portföyünü; esnek, entegre ve birbirini
besleyecek şekilde geliştirerek her atak vektörüne karşı
maksimum koruma sunan Fortinet’in yenilikçi ‘Security
Fabric’ yaklaşımıyla sadece kendi içerisinde değil etraftaki
diğer harici ağ, güvenlik ve yönetim çözümleriyle de
entegre olabilen bir vizyon yarattık.
Security Fabric vizyonumuzla müşterilerimizin geleceğe
hazır bir güvenlik mimarisine bugünden kavuşabilmelerini
sağlıyoruz. Yine de insan faktörünün de göz ardı
edilmemesi gerekiyor. Bu nedenle güvenlik çözümlerinin
yetkin ve bilgili ekipler tarafından yönetilmesi ve son
kullanıcıların eğitilerek güvenlik bilincine sahip olması
oldukça önemli.” dedi. Konuşmasında Türkiye’deki sanal
saldırılar hakkında da bilgi veren Bryden, geçen son bir
ay içerisindeki verilere bakıldığında en fazla Cuma günü
zararlı yazılımlar ile saldırıların yapıldığını belirterek en
fazla tespit edilen saldırı yönteminin ise Nemucod ile
yapıldığını belirtti. Bryden, “Bu saldırı yöntemi özellikle fidye
yazılımların cihaza indirilmesi için başvurulan bir yöntem.
Son zamanlarda Locky türü fidye yazılımlarında büyük bir
artış görüyoruz. Bu yazılımlar ile yapılan saldırılarda yeni
bir yöntem olan Locky yönteminde, dosya uzantıları .locky
şeklinde değiştiriliyor ve kullanıcıdan dosyalarına tekrar
ulaşmaları için para talep ediliyor.” dedi. Ağ saldırılarının
en tehlikelilerinden olan BotNet saldırısı ile ilgili bilgiler de
paylaşan Bryden, geçen altı ay içerisinde bu saldırıların
Türkiye’de en fazla 18 Eylül’de görüldüğünü, en yaygın
BotNet saldırısının ise Andromeda olduğunu söyledi.
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2017 YILINDA
ÖNE ÇIKACAK
VE YILA
DAMGA
VURACAK
TRENDLER
AÇIKLANDI

2017 Yılına Damga Vuracak
Dijital Trendler Neler Olacak?
Halkla ilişkiler, sosyal medya iletişimi
ve dijital pazarlama ajansı Ajans Dijital
Kalem, 2017 yılında dijital alanda öne
çıkacak trendleri açıkladı.
Trendlerle ilgili bilgi veren Ajans Dijital
Kalem Başkanı Özkan Özbey, mecraların
farklılaşmasına
ve
çeşitlenmesine
rağmen, içeriğin her zaman kral olarak
kalmaya devam edeceğini ifade ederek,

12

özellikle video tabanlı içeriklerin 2017
yılında
hızla
yükselmeye
devam
edeceğini belirtti. Özbey, tüm dünyada
mobil kullanımının hızla artmasının,
yaklaşık 2 milyar insanın aktif olarak
kullandığı sosyal medya ağlarının
çoğalmasının, nesnelerin interneti ve
yapay zeka gibi teknolojilerdeki büyük
yükselişin, 2017 yılında dijital alandaki
pazarlama uygulamalarının önemini daha

Live Streaming Videolar
İçerik her zaman kraldı ancak şimdi videolu
içerikler daha da bir kral.
Tüm sosyal medya platformlarının “live
streaming” destekli bir altyapıya dönmeleri ile
birlikte “izle ve geç” kavramı bu alanda iyice
oturmaya başlayacak.
Facebook’un ardından Twitter’ın da video
içeriklerine dair düzenlemeleri, kullanıcıların ve
bu alana ilgi duyan markaların daha sık şekilde
video paylaşmalarını sağlayacak.

Sosyal Medyada Süreli İçerik
Kullanıcıların birebir olarak yönlendirdikleri
ve arşivlenen içeriklerle dolu bir sosyal
medya ağlarını artık unutmanın vakti geldi.
Periscope ile başlayan ve Snapchat, Scorp gibi
uygulamalarla devam eden kısa süreli içerik
kavramı, sosyal medyaya yön vermeye devam
ediyor. Paylaşılan içeriklerin belirli bir süre ile
yayında kalması, markaların da stratejilerini
bu hızlı tüketim çağına göre düzenlemesini
gerektiriyor. Facebook’un canlı yayınları,
Instagram Stories gibi uygulamalar “hızlı ve
sonlu içerik” kavramını destekliyor.

Sanal Gerçeklik Deneyimi
Pazarlama uzmanları uzun zamandır, hedef
kitleleri ile nasıl empati kuracaklarını ve
onların davranış biçimlerini nasıl daha iyi
anlayacaklarını bulmaya çalışıyorlar. Son
dönemde teknolojisi iyiden iyiye artan sanal
gerçeklik, bu alanda yepyeni bir yol açmış
gibi duruyor. Müşteriye sunulacak deneyimin
önceden görülmesi ve hissedilmesi ile birçok
kurum müşteri ile daha sıkı bağlar kurma
yoluna gidecek. Pazarlamacılar, müşteri
deneyiminin en uç noktaya çıkarıldığı sanal
gerçeklik ile yepyeni bir mecra ile daha
yakından tanışmaya hazırlanıyorlar.
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Yeni Reklam Mecrası;
Mesajlaşma Aplikasyonları
MIRC ile başlayan mesajlaşma geleneği,
son dönemde Whatsapp ile hızla yükselişini
sürdürüyor. Facebook’un Mobil Messenger’ı,
Snapchat, WeChat gibi uygulamalar artan
mobil kullanımıyla birlikte her geçen gün
yaygınlaşmaya devam ediyor. 2017 yılında
bu uygulamaların sayısının ve içerisindeki
reklam alanlarının artması bekleniyor. Mobil
uygulamaların artması ile birlikte hızla
yükselecek kullanıcı sayısı da şimdiden medya
satın almacıların iştahını kabartıyor.

Bulut Servisleri Üzerinde
Pazarlama
Bulut uygulamaları 2016 yılına damgasını
vurdu. Birçok kurum pazarlama, satış,
lojistik, insan kaynakları gibi faaliyetleri bulut
uygulamaları ile yönetmeye başladı.
Üstelik sadece kurumlar değil, akıllı
telefonlardaki geniş bant internet kullanımının
artması, bu alan üzerinde yapılabilecek
pazarlama çalışmaları için de ışık tutuyor. Bir
adım ileriye giden uzmanlar, yapay zeka ile
bulut servislerini üzerinde neler yapılabileceği
üzerinde çalışmalar yapıyorlar.

Fijital Pazarlama
Dünya’da bu süreç yaklaşık beş sene önce
başlamış olsa da Türkiye’de fijital kavramının
geçmişi henüz çok yeni. Yaklaşık 2 senedir
Türkiye’de konuşulan fijital kavramı, tüketici ve
marka arasında oluşan ekosistem içerisinde
fiziksel ve dijital pazarlama dünyalarının bir
araya gelmesinden oluşuyor.
Fijital kavramı, fiziksel ile dijital deneyimleri
harmanlayarak tüketiciye en doğru yoldan ve
ölçümlenebilir şekilde ulaşılmasını sağlayacak
yöntemlerden biri olacak.
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WordPress Üzerinden Gelen DDoS
Saldırıları Artık Şifreli
HTTP GET Flood Saldırısı Kolayca ve Düşük Maliyetle Düzenlenebilir
WordPress Pingback örneği özelinde
ise zayıf noktaları bulunan sunucuların
rolünü
WordPress
içerik
yönetimi
sistemi (CMS) kullanan ve Pingback
özelliği açık olan siteler, yani genellikle
bloglar üstleniyor. Söz konusu özellik,
sitelerinde yayınladıkları içeriklerle ilgili
gelişmeleri (yorumlar, paylaşımlar vs.) site
yöneticilerine otomatik olarak bildirmek
amacıyla tasarlanmış. Saldırganlar ise,
bu sitelere özel olarak yaratılmış olan ve
sahte bir dönüş adresi, yani sistemden
gelecek bütün yanıtların alıcısı olacak
kurbanın adresini içeren bir HTTP talebi
gönderiyor.Bu da bir botnet kullanmaya
gerek kalmadan, çok kuvvetli bir HTTP
GET flood saldırısının kolayca ve düşük
maliyetle düzenlenebileceği anlamına
geliyor. Fakat söz konusu amplifiye HTTP
GET talebinin User Agent şeklinde kendine
has bir başlığı bulunuyor ve böylece
bu tür zararlı sorguların genel trafik
akışı içerisinde tespit edilmesi ve bloke

Pingback Saldırıları
2014 yılından bu yana
bilinen WordPress
Pingback saldırıları,
içlerindeki açıklardan
faydalanılan kaynakların
üçüncü taraf sunucular
tarafından saldırıya
uğradığı amplifikasyon
sınıfı saldırılara dahil
olarak biliniyor.
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edilmesi kolaylaşıyor. Yakın zamanda
gözlemlenen ve hedefi Kaspersky Lab’ın
müşterilerinden biri olan bir haber sitesini
hedef alan saldırı, aynı metodu kullansa
da, klasik bir WordPress Pingback
saldırısından farklı olduğu, HTTP yerine
HTTPS üzerinden yapıldığı fark edildi.
Kaspersky Lab DDoS Korunma Bölümü
Başkanı
Kirill
Ilganaev
“Şifreleme
kullanılması bir saldırının tespit edilmesini
ve ona karşı korunmayı zorlaştırıyor, çünkü
sorguların analiz edilebilmesi için trafiğin
deşifre edilmesi ve ‘çöp’ mü yoksa ‘temiz’ mi
anlaşılabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda,
şifreli bir bağlantının ‘ağır’ matematik
kullanımı gerektirmesi sebebiyle böyle
bir saldırı, saldırıya uğrayan donanım
üzerinde standart bir saldırıya göre daha
büyük bir yük oluşturuyor. Bir diğer zorluğu
ise modern şifreleme mekanizmalarının
üçüncü taraflara trafik içeriğine erişim izni
vermemesi oluşturuyor.

Qualcomm, Veri Merkezleri için 48
Çekirdekli İşlemcisini Duyurdu
Qualcomm iştiraki Qualcomm
Datacenter Technologies’in
dünyanın ilk 10nm sunucu
işlemcisinin ticari üretimini
yaptığını ve canlı olarak
tanıtımını gerçekleştirdiğini
duyurdu. Qualcomm Centriq™
ürün ailesinin ilk üyesi olan
Qualcomm Centriq 2400
serisinin 48’e varan çekirdeği
bulunuyor. İşlemci aynı
zamanda en gelişmiş 10nm
FinFET işlemci teknolojisi
üzerine inşa edildi. Qualcomm
Centriq 2400 serisine güç
veren Qualcomm® Falkor™
CPU, Qualcomm Datacenter
Technologies’in özel ARMv8
uyumlu çekirdeklerini kullanıyor.

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

Hem yüksek performans hem
de güç verimliliğini en yüksek
seviyede sunacak şekilde
optimize edilmiş bu çekirdekler,
veri merkezlerinin genel iş
yükleri ile başa çıkmalarını
sağlayacak şekilde tasarlandı.
Endüstriye yeni nesil nod’a
giden yolda öncülük yapan bu
açıklama; çığır açan, yüksek
performanslı ARM tabanlı
sunucu işlemcilerinin veri
merkezlerine kazandırılması
açısından tarihe geçecek
bir başarı olarak da dikkat
çekiyor.Qualcomm performans,
verimlilik ve güç ihtiyaçlarını
karşılarken diğer yandan
toplam sahip olma maliyeti
için de optimize edilmiş yeni
sunucu çözümleri arayan bulut
müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak eşsiz bir konuma
da sahip oldu.
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DELL EMC
KANAL
PROGRAMI
1 ŞUBAT 2017’DE
BAŞLAYACAK

Dell EMC İş Ortakları ile Geliştirilen
Yeni Kanal Programı Açıklandı
Dell EMC, yeni Kanal Programını
duyurdu. Programın resmi olarak Şubat
2017’den itibaren hayata geçmesi
planlanıyor. İş ortaklarının işbirliği ile
tasarlanan ve geçmişteki Dell ile EMC
kanal programlarının en iyi yönlerini alan
Dell EMC Kanal Programı, iş ortakları
için benzersiz bir iş fırsatı sağlıyor ve
Dell EMC’nin kanal iş ortaklarına olan
bağlılığını güçlendiriyor.
Basit, öngörülebilir ve kârlılık olmak üzere
üç temel prensibe dayanan yeni program,
iş ortaklarının program kademeleri ne
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olursa olsun pek çok fırsat, iş güvencesi
ve orantılı bir kârlılık elde edebilmesini
sağlıyor. Dell EMC Global Kanal Başkanı
John Byrne, “Yeni Dell EMC Kanal
Programı iki harika programı tek bir çatı
altında birleştiriyor.
Bu yeni program, iş ortaklarımıza
endüstride lider portföyümüzü kullanma
ve kendi işlerini hızla geliştirme fırsatı
sunuyor,” dedi ve ekledi: Dell EMC ve yeni
kanal programı ile büyük kazanmak için
sunulan fırsatlar olağanüstü. Amacımız
bu harika ve güçlü iş ortağı topluluğunu

Dell EMC, Aralık ayında iş ortaklarının yeni kriterlere ulaşmaları
için 6 ay vererek yeni kanal programı kademelerini açıklayacak.
Dell EMC iş ortaklarını, rakiplerinin önüne geçirmeyi ve
üst kademeye giden yolu göstermeyi hedefleyen program
kademeleri, Altın (Gold), Platinyum (Platinum) ve Titanyum’un
(Titanium) yanı sıra en iyi performansı gösteren iş ortağı için
belirlenen Siyah Titanyum (Titanium Black) kademelerinden
oluşacak.
Kademe düzeyleri iş ortaklarının ana iş modelleriyle uyumlu
olacak ve gerektiğinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde esnekliğe sahip olacak. Yeni iş olanakları yaratan,
hizmetler ekleyen ve tüm portföyü satan kanal iş ortakları için
çekici indirimler, sunulan faydalar arasında yer alıyor.
Dell EMC Kanal Programı; Çözüm Sağlayıcılar, Bulut
Hizmeti Sağlayıcılar, Global Sektör Ortaklıkları, Üretici
Çözüm Ortaklıkları ve distribütörleri kapsayacak şekilde tüm
ekosisteme yaygınlaştırılacak.

//habernotu
Dell EMC Kanal Programı,
iş ortakları için benzersiz
bir iş fırsatı sağlıyor
ve Dell EMC’nin kanal
iş ortaklarına olan
bağlılığını güçlendiriyor.
Dell EMC Kanal Programı
1 Şubat 2017’den
itibaren uygulanmaya
başlanacak.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
LLL.com Alan Adlarının
Toplam Değeri; 2 Milyar $
Alan adı değerleme servisi Estibot’un
yayınladığı rapora göre LLL.com alan adlarının
toplam piyasa değerinin 2.000.000.000 $
olduğunu açıkladı.Yayınlanan raporda LL.com,
LLL.com, LLLL.com, LN.com/NL.com, NN.com,
NNN.com, NNNN.com ve NNNNN.com alan
adlarının toplam piyasa değeri hesaplanıyor.
Sadece 676 olası kombinasyon olmasına
rağmen en yüksek değerlemeyle LL.com alan
adlarının 2.700.000.000 $ pazar değerine
sahip olduğu belirtiliyor. Rapor için tıklayınız.

İlk 24 Saatte 19.000’in
Üzerinde .BLOG Kaydedildi
Geçtiğimiz hafta 21 Kasım akşamı genel kayıta
açılan .BLOG domain ile ilgili istatistikler,
WordPress kurucusu Matt Mullenweg
tarafından paylaşıldı.
Oldukça iyi bir başlangıç yapan .blog domain,
genel kayıt işlemlerine açıldığı ilk 24 saatte
19.035 adet kayıt aldı. Bu rakama Landrush
dönemi de eklendiğinde toplam sayı 21.115
olarak ortaya çıkıyor.

Sinan Dumlu, Dell EMC
Türkiye Ülke Müdürü Oldu
Sinan Dumlu, Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü
olarak atandı. Dumlu’nun, Dell EMC Orta
Doğu, Türkiye ve Afrika’dan Sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısı Mohammed Amin’e bağlı
olarak çalışacağı ve yeni görevine 2017 yılı
Şubat ayında başlayacak.Dumlu, şirketin geniş
portföyü içerisinde yer alan BT hizmetleri,
çözümleri ve ürünlerini, hem kamu hem de
özel sektördeki işletmelerle buluşturarak
Türkiye’deki tüm süreçlerden sorumlu olacak.

20

GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
ICANN57 Halka Açık
Toplantısının Video Röportajı
Yayınlandı
Haydarabad, Hindistan’da yapılan ICANN57
Halka Açık Toplantısının sonunda ICANN Asya
Pasifik bölgesi İletişim Başkanı Liana Teo,
Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Crocker ve
Başkan ve CEO Göran Marby ile bir araya
geldi. Toplantıda Crocker ve Marby, ICANN
çalışmalarını geniş, küresel bir kitleye gösteren
yedi günlük etkinliği inceledi. Video röportajı
izlemek için tıklayınız.

HackerRank Yarışmasında
Bilkent Üniversitesi Dünya
18. Oldu!
Amerikan Hacker Rank firması,kodlama
konusunda dünyadaki okullar ve üniversiteler
arasında bir yarışma düzenledi. Yarışmaya 126
okuldan 5500’den fazla öğrenci katıldı. Birinciliği
Rusya’dan ITMO Üniversitesi, ikinciliği Çin’den
Sun Yat-sen Memorial Middle School kazandı.
Kaliforniya Ünv. dördüncü olduğu yarışmada
Bilkent Üniversitesi, Türkiye’den kazanan tek
üniversite olarak, 18inci oldu.

500 İstanbul, 100 Girişime
Yatırım Yapacak!
Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan 500 Startups
ağı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk
ABD merkezli girişim sermayesi fonu olan 500
İstanbul, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine
katkı sağlamaya kesintisiz devam ediyor. Yönetici
Ortak Rina Onur Şirinoğlu’nun verdiği bilgiye
göre, 500 İstanbul önümüzdeki 5 yıllık dönemde
100 girişime yatırım yapmayı hedefliyor.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
GBA’dan Girişimcilere 4
Milyon TL Finansal Destek
Kurulduğu 2011 yılından bu yana girişimcilik
ekosistemini yaptığı yatırımlarla büyüten GBA,
2016 yılında toplam 10 girişime 3 milyon
TL’den fazla yatırım yaptı.
GBA’nın 2017 hedefi ise girişimcilere sağladığı
finansal desteği 4 milyon TL bandına çekmek.
5. yılını geride bırakan İstanbul’un ilk melek
yatırımcı organizasyonu Galata İş Melekleri
(GBA), 2016 yılında yaptıkları faaliyetleri ve
2017 hedeflerini açıkladı.

Webtures’tan Dijital
Melek Yatırımcılık
Webtures, yer aldığı ve gerçekleştirdiği onlarca
konferans, yüzlerce mentor görüşmeleri
sonrasında girişimcilik ekosisteminde çok net
bir sorunu tespit ederek, buna çözüm bulmak
için kolları sıvadı! Proje ve fikirler ne kadar
mükemmel olsalar da pazarlanmadıkları
sürece hedefe kesinlikle ulaşamayaklarına
inanan Webtures, dijital pazarlamayı yetkin bir
şekilde kullanan bir ajans olarak girişimcilere
bu konuda tamamen melek yani hiçbir bedel
veya pay istemeden yatırım yapıyor.

Bulut Tabanlı Zararlı
Yazılımlar 1 Milyara Ulaştı
Bulut temelli veri tabanında virüsler, Truva
atları, arka kapılar, fidye yazılımları, reklamcılık
uygulamaları ve komponentleri de dahil olmak
üzere, bir milyar adet zararlı yazılıma ulaşıldı.
Bunlardan beşte biri, Kaspersky Lab’ın alt
yapısında çalışan ve makine öğrenimi tabanlı
bir zararlı yazılım analiz sitemi olan Astraea
tarafından tespit edilen yazılımlardan oluşuyor.
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GÜNDEMDEN KISA BAŞLIKLAR
Western Digital’den 8TB’a
Varan Depolama Çözümleri
WD Blue, WD Black, WD Red ve WD Purple hem
güçlü performans, hem de yüksek veri işleme
hızı sunuyor. Farklı kapasite opsiyonlarıyla
kullanıcılara sunulan WD diskler, 2 yıl ile 5 yıl
arasında garanti sağlıyor.
1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB ve 8TB’lık kapasite
seçenekleriyle tek yuvadan 8 yuvaya kadar NAS
sistemleri için üretilen WD Red, güç tüketimini
düşürerek NAS cihazının çalışma sıcaklığının
düşük tutulmasını sağlıyor.

Red Hat’te CFO Değişikliği
Red Hat Başkan Yardımcısı, Faaliyetler ve Mali
İşler Müdürü Frank Calderoni, 2017 yılının ocak
ayı sonlarından itibaren geçerli olmak üzere
görevinden ayrılacağını ve bir başka şirkette
yönetim kurulu başkanlığı (CEO) görevini kabul
ettiğini bildirdi. Calderoni, resmi olarak ayrılana
dek bu süreçte Red Hat’e geçici olarak destek
vermeye devam edeceğini de belirtti. Red Hat,
Finans ve Muhasebeden sorumlu Başkan
Yardımcısı Eric Shander’ın CFO olarak bu görevi
kalıcı olarak yürütmesi yolunda plan yaptıklarını
açıkladı.

Pardus ile Birlikte Yerli
Yazılımın Önü Açılacak
TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim
sistemi Pardus yeni güncellemeler ve
geliştirmeler ile kamu kuruluşlarında zorunlu
hale gelecek. İlk olarak havacılık ve savunma
sanayisinde kullanılacak Pardus ile birlikte yerli
yazılımın önü açılacak ve milli yazılım kullanımı
zorunlu hale getirilecek. Pardus projesiyle
Türkiye’de ulusal güvenlik sorununun ortadan
kaldırılması ve yerli yazılım sektörünün önünün
açılması hedefleniyor.
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Açık Bulan Hackerlara 15 Bin
Dolar Ödül Verilecek!
HUAWEI FUSIONMODULE

Silikon Vadisi’ndeki büyük
bir şirketin yaptığı bu ilk
ödül programı, açık bulma
koordinasyon platformu
HackerOne ile birlikte
yapılacak.

24

Qualcomm Incorporated, iştiraki Qualcomm Technologies’in
ürünlerinde açık bulanları 15 bin dolar (51 bin TL) ile
ödüllendireceği bir ödül programı başlattığını duyurdu.
Qualcomm® Snapdragon™ işlemci ailesi, LTE modemler
ve ilgili teknolojilerin gelişimine katkıda bulunan beyaz
hackerların davet edileceği program ile bu alandaki
işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Silikon Vadisi’ndeki
büyük bir şirketin yaptığı bu tarz ilk etkinlik olması açısından
önem taşıyan program, açık bulma koordinasyon platformu
HackerOne ile birlikte yapılacak ve her açık başına 15 bin
dolar ödül verilecek. Bildirimler, içeriklerine bağlı olarak QTI
Product Security veya CodeAuroraForum Hall of Fame’e
onay için gönderilecek. HackerOne CTO’su Alex Rice
ise açıklamasında şunları söyledi: “Güvenlik konusunda
çok bilinçli olan kurumlar, kapsamlı güvenlik stratejilerini
oluştururken hacker topluluğunun kritik rolünü de önemsiyor.

DDoS, Şirketlere Saldırı Yapılırken
Paravan Olarak Kullanılıyor
Kaspersky Lab 2016 BT Güvenliği Riskleri
raporu, siber suç kurbanı şirketlerin
%29’unun DDoS saldırılarına hedef
olduğunu gösteriyor. Örneğin hedefli bir
saldırı sonucunda veri kaybına uğramış
olan şirketlerin dörtte biri (%26) buna
sebep olan vektörler arasında DDoS’tan
bahsediyor. Genel olarak, ankete katılan
şirket temsilcilerinin %56’sı şirketlerinin
maruz kaldığı DDoS saldırılarının başka
suçlar işlemek amacıyla bir dikkat
dağıtıcı veya tuzak olarak kullanıldığına
inandıklarını belirtiyor.
Yapılan
incelemeye
göre,
DDoS
saldırıları siber suçlular tarafından
dikkat dağıtıcı olarak kullanıldığında

şirketler aynı zamanda mobil cihazlar
(%81), diğer şirketlerin faaliyetleri (%78),
e-dolandırıcılık (%75) ve hatta kendi
çalışanlarının zararlı faaliyetleri (%75)
sebebiyle yaşanan kayıplara ve kötüye
kullanımlar gibi tehditlere de maruz
kalmışlar. Büyük bir çoğunluğu (%87)
ise aynı zamanda hedefli saldırıların da
kurbanı olmuş.
İlganaev şöyle devam ediyor: “Araştırma
gösteriyor ki, DDoS saldırıları çoğu
zaman başka tehditlerle ilişkili oluyor.
Bu sebeple şirketlerin olası tüm tehditler
konusunda haberdar olması ve her an
karşılaşabilecekleri birden fazla kriminal
aktiviteye karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
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//GÜVENLİK
Dünya
genelinde 72
milyon aktif alan
adının kullandığı
lider web
hosting kontrol
paneli cPanel,
web hosting
ortaklarının
barındırdıkları
web sitelerine
otomatik SSL
sertifikası
kurabilmesi
için AutoSSL’i
başlattı.

cPanel, AutoSSL için Comodo ile
Güçlerini Birleştirdi
AutoSSL; cPnanel ve WHM’in 60 veya
sonraki
sürümlerini
çalıştıran
tüm
müşteriler için erişilebilir durumda.
AutoSSL, geçtiğimiz Kasım ayında 5.8
milyon sertifika üreterek müşterilere ulaştı.
Günde 240.000 web sitesinin güvenli
hale getirilmesi için cPanel, hali hazırda
38 milyonu aşkın tam tanımlanmış alan
adını (FQDN) güvenli hale getiren,
dünyanın en büyük sertifika sağlayıcısı
(CA) Comodo’yu seçti. cPanel’in CEO’su
J. Nick Koston, “Yazılımımıza herhangi
bir ilave maliyet eklemeden Alan Onaylı
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(Domain Validated) cPanel sertifikaları
yoluyla şifreleme sunuyoruz çünkü
bizce internet güvenliği çok önemli”
diye konuştu. “Hedefimiz, daha güvenli
bir internetin oluşturulmasını sağlamak
ve bu hedefe ulaşmak için mevcut
müşterilerimizin hepsinin alan adlarında
AutoSSL’i etkinleştirmelerini istiyoruz”
diyen Koston, cPanel ve WHM’nin 60 veya
daha sonraki sürümlerini kullanmayanları
da AutoSSL özelliğinden faydalanmaları
için sağlayıcılarını değiştirmeleri veya
sürümlerini yükseltmeleri yönünde teşvik

AutoSSL; cPanel ve WHM’nin 60 ve sonraki sürümlerine
dahil olan bir otomasyon özelliği. Sunucudaki tüm web siteleri,
oturum açma sayfaları ve uç noktalar için otomatik olarak, Alan
Adı Onaylı (DV) cPanel SSL sertifikaları buluyor ve dağıtıyor.
AutoSSL web sitelerini korumanın yanı sıra, cPanel ve
WHM’nin şifrelemeye ihtiyaç duyulan alanlarında SSL’yi
etkinleştiriyor. Buna yönetici olarak oturum açmalar, e-postalar
ve iç hizmetler de dahil. AutoSSL aynı zamanda süresi dolan
sertifikaları da yeniliyor. Web siteleri için gizliliği, güvenliği ve
güveni korumak artık “başlat ve unut” prensibiyle mümkün
oluyor.
Comodo CA başkanı Michael Fowler, “Çevrim içi webin
tamamen güvenli ve şifrelenmiş olması gerekir” derken, “Bu
nedenle, cPanel ortaklığı sayesinde milyonlarca web sitesini
güvenli hale getireceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz”
mesajı verdi.

//habernotu
Günde 240.000 web
sitesinin güvenli hale
getirilmesi için cPanel,
hali hazırda 38 milyonu
aşkın tam tanımlanmış
alan adını (FQDN)
güvenli hale getiren,
dünyanın en büyük
sertifika sağlayıcısı (CA)
Comodo’yu seçti.
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HUAWEI’NİN
DÜNYADA
8 AR-GE MERKEZİ
300 PATENTİ
BULUNUYOR

Huawei; 14 Yılda Toplam 830
Veri Merkezi İnşa Ettik!
Huawei IT Entegrasyon ve Çözümler
Bölümü Baş mimarı olan Dong Song, 14
yılda dünya genelinde operatörlere 830
veri merkezi inşa ettiklerini açıkladı.
Song,Telekom
operatörlerinin
ihtiyaç
duyduğu dijital dönüşümü destekleyici
faaliyetlerine devam edeceklerini ve
veri merkezi sayılarını artırmaya devam
edeceklerini açıkladı. IOT, bulut, dijital
medya ve mobil finans gibi alanlarda
yeni hizmetleri geliştirmek için daha fazla
veri merkezi ihtiyacı olduğunun altını
çizen Song, Türkiye’deki bu potansiyelin
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değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Song, “Özellikle gelişen piyasalarda bu
konuları küresel olarak ele aldık. Örnegin
Dutch Telekom, B2B müşterilerine halka
açık bulut hizmeti vermek için Huawei’nin
çözümlerini kullandı. CMCC, işletmelere
bulut bilişim hizmetleri verebilmek
amacıyla büyük veri merkezleri kurdu.
Çok sayıda operatör, IT ve iş becerisini
artırmak için IT destek bulut alanına
yatırım yapıyor. Song, Huawei’in dünya
çapında 8 Ar-Ge merkezi, 2 binden fazla
araştırma mühendisi ve Veri Merkezi
teknolojileri alanında 300’den fazla patenti

Red Hat’in OpenShift Dedicated Ürünü
Artık Google Bulut Platformunda
Red Hat’in güvenilir kurumsal
deneyimi, Google’ın
koyteynerlere özel altyapısı,
veri analitiği ve makine
öğrenme sistemleriyle bir araya
geldi. Bu gelişme, Red Hat’in
ödüllü konteyner platformunun,
“OpenShift Dedicated on
Google Cloud Platform”
üzerine alınarak, uygulama
kurmak, tanıtmak ve yönetmek
isteyen kurumsal müşterilere,
yönetilen bir hizmet olarak
sunulması anlamına geliyor.
Google Platform üzerindeki
OpenShift Dedicated sayesinde
kullanıcılar, Red Hat’in derin
kurumsal deneyiminden
faydalanarak konteynere
geçişlerini, Kubernetes’i
ve bulut yerlisi uygulama
şablonlarını hızlandırabiliyorlar.

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

OpenShift Dedicated, Red
Hat OpenShift Konteyner
Platformu (kurumsal ölçekte,
müşteri tarafından yönetilen
platform) ile aynı kod
temeli üzerine kuruluyor ve
müşterilerin genel ve özel
bulut üzerindeki iş yüklerini
kolayca taşımalarını sağlıyor.
Kullanıcıların konteyner
faaliyetlerini kolaylaştırmayı
hedefleyen OpenShift
Dedicated (OpenShift
portföyünün tümüyle birlikte),
Red Hat’in güvenilir ve
kendini kanıtlamış kurumsal
Linux platformu Red Hat
Enterprise Linux’u temel alan
daha emniyetli bir kurumsal
konteyner platformu olarak
geliyor.
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KESİNTİSİZ
BAĞLANTI
20 MİLİSANİYE
TEKRAR ÇALIŞMA
SÜRESİ

Zyxel’in Yeni PoE Switch’leri, Hızlı
Kurtarma Teknolojisi Sunuyor
Zorlu koşullarnda bile üst düzey
performansla
çalışan
Zyxel’in
yeni
endüstriyel PoE switch’leri, hızlı kurtarma
teknolojisi ile fark yaratıyor. Bir güç
kaynağında herhangi bir sorun oluştuğunda
20 milisaniye gibi kısa sürede diğer güç
kaynağı devreye alınarak ağ performansı
en üst seviyede tutuluyor ve kesintisiz
çalışma imkanı sağlanıyor. Sürekli yüksek
ısı ve toz gibi olumsuz koşullara maruz
kalan dış kabinlerin IP tabanlı olarak
kontrol edilebilmesini ve sürekli çalışır
durumda tutulabilmesini sağlayan özel
bir ürün ailesi. RGS Serisi ayrıca sahip
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olduğu IP30 ve elektromanyetik uyumluluk
standardı EMC sertifikalarıyla mükemmel
ısı kontrol ve koruma sağlayarak -40’tan, 75
santigrat dereceye kadar değişen ısılarda
performansını koruyarak çalışabiliyor.
Cihazlar sınırlı kurulum alanına sahip
kullanıcılar için bir DIN rayına ya da duvara
monte edilerek farklı montaj seçenekleri de
sunuyor. RGS Serisi, bir güç kaynağında
sorun oluştuğunda diğer güç kaynağı
devreye girerek, ağ performansını yine
en üst seviyede tutarak kesintisiz çalışma
imkanı sağlıyor.

Mülteci Kod Haftası
Sonuçlar Açıklandı

S

WD Black PCIe
Katı Hal Sürücüleri
WD markalı ilk istemci PCIe SSD’leri olan yeni WD
Black® PCIe katı hal sürücülerini (SSDs) duyuruldu.
En son duyurulan WD Blue® ve WD Green® SATA
SSD’leri tamamlayan bu yeni SSD’ler, şirketin PC ve
iş istasyonları için ürettiği endüstrinin lider sabit diskleri
ile birlikte neredeyse tüm uygulamalar için tam bir WD
depolama cihaz portföyünü oluşturuyor. WD Black PCIe
SSD, şu anki SATA SSD’lere kıyasla üç kat daha fazla
ardışık okuma hızı sunan PCIe Gen3 x4 NVMe-tabanlı
SSD performansına sahip.
256GB ve 512GB kapasiteleri ile bu SSD, yüksek
kapasiteli bir hard disk ile birlikte kullanılarak önyükleme
sürücüsü olarak kullanılabileceği gibi birincil depolama
olarak da kullanılabiliyor. Yeni WD Black PCIe SSD’yi
kullanan tüketiciler; sistem açılışında, yoğun okuma
gerektiren oyun ve uygulamalarda veya sistem
kapanışında SATA SSD’lere kıyasla 10 saniyeden daha
fazla performans artışını fark edebilir.

AP ve Birleşmiş Milletler
(BM) Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (UNHCR) ilk
duyurusunu İstanbul’daki
Dünya İnsani Zirvesi’nde yaptıkları,
kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının iş ortaklığında
düzenlenen Mülteci Kod Haftası
tamamlandı.Birleşmiş Milletler (BM)
Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne
(UNCHR) göre dünyanın en kalabalık
mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan
Türkiye, Mısır, Lübnan ve Ürdün’de
düzenlenen Mülteci Kod Haftası
çerçevesinde toplam 10 binden
fazla gence kodlama eğitimi verildi.
Mülteciler, dijital çağda kritik
öneme sahip kodlama ve web sitesi
programlama konusunda bilgi ve
beceri kazandılar. Kadınların bilgi
teknolojileri sektöründe desteklenmesi
çerçevesinde; eğitime katılanların
yüzde 43’ünü ise kadın katılımcılar
oluşturdu. Mülteci Kod Haftası, global
teknoloji şirketi SAP öncülüğünde,
Galway Education Center ve UNHCR
işbirliğinde yerel hükümetlerin,
kar amacı gütmeyen kuruluşların,
eğitim kurumlarının, şirketlerin ve
sivil toplum kuruluşlarının da dâhil
olduğu 30’un üzerinde iş ortağının
katkılarıyla yürütüldü. Mülteci Kod
Haftası’nın Türkiye ayağında, 8 – 24 yaş
arasındaki mülteci çocuk ve gençlerden
oluşan yaklaşık 700 kişi kod yazma
atölyelerine ve online eğitim kurslarına
katıldı.
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CISCO
UCS-S SERİSİ
MALİYETLERİ
DÜŞÜRÜYOR

Cisco’nun yeni UCS S-Serisi
Sunucuları ile Maliyetler Düşüyor
Cisco’nun Cisco Unified Computing
System™ (USC) portföyünden büyük veri
içeren iş yüklerinin ihtiyacına özel olarak
tasarlanan UCS S-Serisi şirketlerin verilere
çabucak erişebilmelerini, hızlı analiz
edebilmelerini ve bu analizler ışığında
gerçek zamanlı iç görüye ulaşabilmelerini
sağlayacak.
Cisco Ortadoğu ve Türkiye Veri Merkezi ve
Sanallaştırma Teknolojileri Satış Müdürü
Baran Karakurt nesnelerin interneti,
video, mobilite, işbirliği ve verilerdeki
hızlı büyüme ile başa çıkabilecek şekilde
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tasarlanan UCS-S Serisi yazılım tanımlı
depolama, nesne depolama ve veri
koruma
çözümlerinin
uygulanmasına
yönelik olarak geliştirildiğini ve depolama
için optimize edildiğini belirtti. Karakurt,
geleneksel sunucularla kıyaslandığında
yeni seri sunucular ile . sermaye
harcamalarında yüzde 34’e varan azalma,
sürekli yönetimde yüzde 80’e varan düşüş,
kablolamada yüzde 70’e varan azalma,
yüzde 60’a varan oranlarda daha az yer
kullanımı ve enerji tüketiminde yüzde
59’a varan oranlarda azalma sağlamanın
mümkün olduğunu vurguladı.

Tüm organizasyonların can damarı haline gelmiş olan verinin
kullanım şekli hızla değiştiğinin altını çizen Baran Karakurt
“Geleneksel yöntemlerde veriler depolanır ve bunlara belli
aralıklarla erişim sağlanırdı. Sektör analistlerinin tahminlerine
göre, depolanan kurumsal verilerin yüzde 40’ından daha
azı içgörü edinmek için kullanılıyor. Video analitiği, tanısal
görüntüleme, veri iletimi analizi ve öğrenen makineler gibi
uygulamalar, “depolanmayan”, gerçek zamanlı ve aktif olarak
işlenen veri üretiyor. İçgörü ve inovasyonun sürekli bir hal
kazandığı günümüzde geleneksel statik bilişim altyapısı
artık işe yaramazken, veri grupları hızlı ve öngörülemez bir
biçimde büyüyebildiğinden, genel bulut depolama çözümleri
pahalı kalabiliyor” dedi. UCS S3260 modeli, sistem başına
600 terabayta varan depolama kapasitesi, UCS Yöneticisi
ile Petabaytlar seviyesinde sürtünmesiz ölçeklendirme,
önbellek hızlandırma ve her türlü veri depolama sistemine
uygun birleştirilmiş giriş/çıkış bağlantı özelliği gibi geniş bir
çeşitlilikte kapasite ve performans seçenekleri sunuyor.

//habernotu
UCS S-Serisi’nin ilk
ürünü olan UCS S3260
Depolama Sunucusu,
müşterilerin, verilerini
iş zekasına ve içgörüye
dönüştürmek için ihtiyaç
duydukları çok yönlülük,
hızlı ölçeklenebilirlik
ve buluta bağlanabilme
özelliklerini bir araya
getiriyor.
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Botnet ve Kötü Amaçlı Casus Yazılımlar
Nedir, Bunlardan Nasıl Korunabilirsiniz?
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

Botnet ile ilgili birgi vermeden önce, botnet’in ne olduğu açıklamak
daha doğru olacaktır. Botnet; bot terimi yani Robot’un kısaltmasıdır.
Saldırganlar, sunucu yada bilgisayarınıza bir bot yerleştirmek
suretiyle sunucu yada bilgisayarınızı zembiye çevirirler ve bu
cihazlar üzerinden otomatik görevler gerçekleştirirler.

Kerem Emirhan

Tüm organizasyonların can damarı haline gelmiş olan verinin kullanım
şekli hızla değiştiğinin altını çizen Baran Karakurt “Geleneksel
yöntemlerde veriler depolanır ve bunlara belli aralıklarla erişim
sağlanırdı. Sektör analistlerinin tahminlerine göre, depolanan kurumsal
verilerin yüzde 40’ından daha azı içgörü edinmek için kullanılıyor. Video
analitiği, tanısal görüntüleme, veri iletimi analizi ve öğrenen makineler
gibi uygulamalar, “depolanmayan”, gerçek zamanlı ve aktif olarak
işlenen veri üretiyor. İçgörü ve inovasyonun sürekli bir hal kazandığı
günümüzde geleneksel statik bilişim altyapısı artık işe yaramazken,
veri grupları hızlı ve öngörülemez bir biçimde büyüyebildiğinden,
genel bulut depolama çözümleri pahalı kalabiliyor” dedi. UCS S3260
modeli, sistem başına 600 terabayta varan depolama kapasitesi, UCS
Yöneticisi ile Petabaytlar seviyesinde sürtünmesiz ölçeklendirme,
önbellek hızlandırma ve her türlü veri depolama sistemine uygun
birleştirilmiş giriş/çıkış bağlantı özelliği gibi geniş bir çeşitlilikte kapasite
ve performans seçenekleri sunuyor.
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Ev kullanıcılarının internet kullanımının bilgi
seviyesi genel anlamda düşük olduğundan
dolayı kötü amaçlı yazılımları cihazınıza
resim, program, MP3 yada film sanarak

download
ettiğiniz
içeriklerde,
e-mail
içeriklerinde bulunan linkle, dosyalarda yada
sosyal medya üzerinde tıkladığınız herhangi
bir bağlantıda cihazınıza yükleyebilirler.

Botnetlerin sunucu yada bilgisayarınıza
bulaştığını anlamak her zaman kolay
değildir
fakat
bulaşması
durumunda
cihazınızda yavaşlamalar, sık sık kilitlenmeler
ve
servislerinizin
durmasına
sebep
olabilmektedir. Bu belirtilen cihazınıza botnet
bulaştığına dair bir işaret olabilir. Cihazınıza
botnet bulaşmaması için;

bulunan password generator sitelerinden
destek alabilir yada kullanacağınız şifrelerde
büyük/küçük harf, rakam ve özel karakterler
kullanabilirsiniz. Basit ve güvensiz şifreler
kullanmanız cihazınıza botnet eklenmesine
ya da tamamen hacklenmesine sebep olabilir.

İnternet
ortamında
güvenilir
antivirüs
yazılımlarını kullanılabilir. Bu yazılımlar sürekli
olarak güncellendiğinden dolayı kötü amaçlı
yazılımların cihazınıza yüklenmemesi için
gerekli taramaları yaparak cihazınızı güvende
tutacaktır.
Cihazınızda bulunan tüm yazılımlarınızı
güncel tutun. Yazılımlar aralıklarla bazı
yazılımsal açıklar barındırabilmektedir. Kurulu
olan yazılımların güncellemeleri açıksa yeni
gelen güvenlik güncellemeleri ile bu açıkların
kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
Güvenli ve güçlü parolalar kullanın ve bu
parolaları kimse ile paylaşmayın. Güvenli
parolalar belirlemek için internet ortamında

Cihazınızdaki güvenlik duvarı yada harici
olarak yüklediğiniz yazılımsal bir firewall varsa
bu firewall’ı kapatmayın. Güvenlik duvarları
kötü amaçlı yazılımları tamamen engellemese
de basit bir şekilde cihazınıza yüklenebilecek
yazılımların engellemesini sağlamaktadır.
Cihazınıza takacağınız harici belleklerin
kullanımına dikkat etmelisiniz. Harici disklerde
bulunan bir virüs yada kötü amaçlı yazılım
cihaza takıldığı anda yayılıp cihazınızı zombi
ağına anında ekleyebilir. Bu sebepten dolayı
cihazınıza takacağınız harici sürücülerde
virüs bulunmamasına dikkat gösterin.
İnternet ortamında güvendiğiniz sitelerde
dolaşıp download işlemi yapın. Güvensiz
siteler üzerinden indireceğiniz içeriklerde
botnet yada virüs içeriği bulunabilir.
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DNSCurve (Etki Alan Adı Sistemi) Nedir
Diğerlerine Göre Avantajları Nelerdir?
mgokgoz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mertcangokgoz

DNSCurve, Daniel J. Bernstein tarafından tasarlanan ve Etki Alanı
Adı Sistemi (DNS) için önerilen yeni ve güvenli bir protokoldür.

Mertcan Gökgöz

DNSCurve, tarafından kullanılan Curve25519 , Salsa20 ve Poly1305
MAC işleviyle eşleşen anahtarları, çözümleyiciler ve yetkili sunucular
arasındaki DNS paketlerini şifrelemek, doğrulamak ve bağlantı
kurmak için eliptik eğri şifrelemesi kullanılır. Uzak yetkili sunucular
için ortak anahtarlar NS kayıtlarına yerleştirilir, bu nedenle recursive
çözümleyiciler sunucunun DNSCurve’u destekleyip desteklemediğini
bilir. Olay uz5 ile başlar ve sunucunun 255 bitlik genel anahtarının 51
baytlık bir Base32 kodlamasını izler.
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Örneğin, BIND biçiminde;
mertcangokgoz.com. IN NS uz5xo1ymn4mw5oodb4mxixn3e2ntnqzjnndxl3ejdjbxl.mertcangokgoz.com.

Çözümleyici daha sonra sunucuya DNSCurve
genel anahtarını, 96 bit nonce(Kriptografi’de
bir nonce, yalnızca bir kez kullanılabilen
keyfi rastgele bir sayıdır.) ve sorguyu
cryptographic box içeren bir paket halinde
gönderir. Cryptographic box, çözümleyici özel
anahtarı, sunucunun genel anahtarı ve nonce
kullanılarak oluşturulur.
Sunucudan gelen yanıt, farklı bir 96-bit nonce
ve sorunun cevabını içeren kendi Kriptografik
bilgiyi içerir.
DNSCurve’de kullanılan şifreleme araçları,
TCP’ye benzer, ancak verileri şifrelemek ve
doğrulamak için eliptik eğri şifreleme kullanan
UDP tabanlı bir iletişim kuralı olan CurveCP’de
kullanılanla aynıdır. Bir benzetme yapalım,
DNSSEC, PGP ile bir web sayfası imzalamak
isterken CurveCP ve DNSCurve, SSL’yi
kullanarak kanalı şifrelemek ve doğrulamak
için ve Tıpkı PGP imzalı web sayfaları
şifreli bir kanal üzerinden SSL kullanarak
gönderilebileceği gibi, DNSSEC verileri de
DNSCurve kullanılarak korunabilir.
DNSCurve, önceki DNS hizmetlerine göre
avantajları;
Gizlilik - normal DNS, istekleri ve yanıtları
şifrelemez ve herhangi bir saldırgana bu
bilgileri yayınlayabilir.

Güvenlik
DNSCurve, NIST(Ulusal Standartlar ve
Teknoloji Enstitüsü)’nin kabaca 3072-bit
RSA’ya eşdeğer olduğunu tahmin ettiği 256bit eliptik eğri şifrelemeyi kullanır. ECRYPT
benzer bir eşdeğerliği bildirir. Sorgu başına
sorguya açık anahtarlı şifreleme (SSH ve
SSL gibi) ve tekrar çalma saldırılarına karşı
koruma sağlamak için 96 bitlik şifreler kullanır.
Google güvenlik sorumlusu Adam Langley;
“Çok yüksek bir ihtimalle kimse büyük bir
kuantum bilgisayar olmadan curve25519’un
tek bir örneğini çözemez” diyor.
Hız
Adam Langley kişisel web sitesinde, test
edilen eliptik eğriler arasında en hızlı
olması için DNSCurve tarafından kullanılan
curve25519‘u gösteren hız testleri yayınladı.
NSA’ya göre, eliptik eğri kriptografisi, anahtar
boyutları arttıkça RSA ve Diffie-Hellman‘a
göre geometrik bir oranda çok daha üstün
performans sunar.

Bütünlük - normal DNS, bazı korumalara
sahiptir ancak sabırlı bir şekilde sniffing
ile saldırganlar DNS kayıtlarını yeniden
oluşturabilir; Bu, DNSCurve‘nin Kriptografik
kimlik doğrulaması ile engellenir.
Kullanılabilirlik - normal DNS, saniyede
birkaç sahte paket gönderen sniffing
saldırganlarından ve hizmet reddine (DoS)
lara karşı koruma sağlamaz. DNSCurve ise
sahte DNS paketlerini tanır ve atar; SMTP,
HTTP, HTTPS gibi bazı protokoller DoS’a
karşı savunmasızdırlar.
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Sprint Nedir, Bir Sprintin İptal Edilmesi
Süreçleri ve Takım Eforuna Etkileri Nedir?
bavci@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

Sprint 1 ay veya 2 haftalık süreli Time-Box’ı olan, içerisinde
Definition of Done kriterlerini geçip Done olan ve potansiyel
olarak yayınlanabilir Increment’in oluştuğu sürecin adına denir.

Burak Avcı

Burada ek olarak şunu diyebilirim. 2 haftalık Sprint koşmak bazen yorucu
olabiliyor. Özellikle 2. haftanın sonu benim için daha yorgun bir gün
olabiliyor. Her Sprint’in başlangıcı ve sonu yeni bir tempo, yeni bir plan ve
yeniden başlangıç gibidir. Buna ayak uydurmanız ve bu kültüre adapte
olmanız biraz zaman alabilir. Fakat işleri planlamak ve ufak parçalara
bölerek görünür halde iş çıkarmak Scrum’ın en iyi durumlarından biridir.
Sprintler; Sprint Planning, Daily Scrum, Geliştirme Çalışması, Sprint
Review ve Sprint Retrospective’den oluşur. Sprint boyunca Sprint
kapsamını ve Sprint Goal’ü tehlikeye sokacak hiçbir değişilik yapılmaz.
Kalite hedefleri asla düşmez ve düşmemelidir. Sadece Done olması
için PBI Done yapılmamalıdır, kaliteli yazılım çıkarmak önemlidir. PBI’ın
Done olması kadar bir başka önemli nokta ise o ürün gerçekten Done
seviyesin demi bunu kendinize önce sormanız ve inanmanız lazımdır.
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Sprint’ler maksimum bir ay ile sınırlıdır.
Sprint’in süresi çok uzun olursa üretilecek
ürünün tanımı değişebilir, karmaşıklık ve
risk paralelinde artabilir. Sprint’ler sayesinde
çalışan yazılımın şeffaf bir şekilde sürekli
gözlemlenmesi ile öngörülebilirlik artar. Bir
Sprint’in İptal Edilmesi Bir Sprint Time-Box
süresini doldurmadan da iptal edilebilir. Sadece
Product Owner Sprint’i iptal etme yetkisine
sahiptir. Development Team, Paydaşlar veya
Scrum Master, Product Owner’ı bu kararı
alması yönünde etkileyebilir. Bir Sprint eğer
hedefine yani Sprint Goal’a ulaşma amacını
ve anlamını kaybettiğinde iptal edilebilir. Bu
durum çok nadirde olsa genelde kurum yön
değiştirdiğinde, çalışılan proje iptal olduğunda,
pazar ve teknoloji koşulları değiştiğinde,
mimari bazda önemli bir değişikliğe gidilince
tüm yapının değişmesi gibi koşullar oluşunca
Sprint iptal etme söz konusu olabilir. Burada

Sprint Goal yapılamadı o zaman Sprint iptal mi
cevabı yanlıştır ve bu case çok karıştırılabilir.
Sprint Goal’ün artık bir amacı yoksa Sprint
iptal edilir. Örnekle siz 3 aylık bir proje aldınız
ve projenin yarısında 4. Sprint koşarken
projenin iptal olduğu bilgisi geldi, işte bu
durumda Sprint iptal edilip başka işler alınıp
onlar üzerinden Scrum devam eder. Bir Sprint
iptal edildiğinde, Done durumundaki PBI’lar
gözden geçirilir. Eğer yapılan ürünün bir kısmı
yayınlanma potansiyeline sahipse, Product
Owner bunu genellikle kabul eder. Bitmemiş
PBI’lar yeniden tahmin edilerek Product
Backlog’a geri konulur. Bunun yapılmasının
sebebi ise; yarım kalan çalışmalar hızla değer
kaybedebilir, dolayısıyla yeniden tahmin
edilmelidir. Sprint iptali çok nadir gerçekleşen
bir durumdur. Takımın eforunu fazlasıyla
tüketir, çünkü yeniden planlama yapıp yeni bir
Sprint başlatması gerekir.
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Yük Dengeleyiciler ve Gerçek IP’nin

Yazılım Güvenliğine Etkileri Nelerdir?
mince@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mdisec

Güvenlik uzmanı olarak çalışıyor olmanın getirdiği en güzel
artılardan bir tanesi şüphesiz hemen hemen her ekip ile içli dışlı
oluyor olmaktır.

Mehmet İnce

Güvenlik denetimi sonrası tespit edilen bulgular nedeniyle başta
yazılım geliştiriciler olmak üzere orta ve alt katman sorumluluları,
veri tabanı yöneticileri ve analistler ile sayısız kez çalışma imkanım
oldu. Bir uygulamanın düzgün ve güvenli çalışması için teoride bir
arada, gerçekte ise birbirinden tamamiyle uç noktalarda çalışan bu
ekipler temeli ortak olan güvenlik zafiyetleri ile baş etmeye çalışırlar.
Bu yazıda dile getireceğim hususlar ve yaşanmış tecrübeler de tam
olarak bununla ilgili olacak. Günümüz web uygulamaları birden fazla
uygulama sunucusu ve veri tabanı sistemleri üzerinde çalışır. Temel
anlamda tamamiyle aynı kaynak kodu paylaşan iki adet uygulama
sunucusu düşünün. Kullanıcıdan gelen istekler, yük durumuna göre
bu iki sunucudan herhangi birisi tarafından karşılanmak üzere hazırdır.
Hangi talebin hangi uygulama sunucusuna aktarılacağının kararını,
HTTP taleplerini uygulama sunucularının önünde karşılayan yük
dengeleyici -load balancer- mekanizma yapar. Buda bizi, orta katman
sistem yöneticileri ve yazılımcıların dahil bir büyük probleme sürükler.
Kullanıcının gerçek IP adresi nedir ?
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Yukarıdaki diagram, “yük dengeleyici”
kelimesini çok net bir şekilde anlatan
grafiktir. Güvenlik uzmanları açısında yük
dengeleyiciler, time-based sql injection
ataklarında çok ciddi sorunlar yaşatıyor
olsada bizim bu yazıda ki konumuz tamamiyle
IP Spoofing ile ilgili olacak. Proxy ve Real IP
Proxy kelime olarak vekil sunucu anlamına
gelir. Yani iki sistem arasındaki iletişimi
taşımaktan sorumlu vekillerdir. Yukarıdaki
resme bakıldığında da vekil görevini load
balancer’ın yüklendiği görülmektedir. Yani
hem kullanıcı hemde uygulama sunucusu
ile konuşan tek bir sistem mevcuttur. Ağ
trafiği anlamında baktığımızda da web1 veya
web2 sunucuları her zaman load balancer’ın
IP adresi ile konuşmaktadır. Aynı durum
kullanıcılar içinde geçerlidir pek tabi. Bir
Yazılımcı, Bir Orta Katman Sorumlusu ve XFF
Varsayalım ki, bu uygulamayı geliştiren kişi
bir kişi var. İş birimide diyor ki “Kullanıcıların
hatalı parola denemeleri vb gibi tüm
aktiviteler IP adresleri ile birlikte kayıt altına
alınacaktır.” . İlk başta kullanılan programlama
dilinin sağladığı imkan ile HTTP talebinin

karşılandığı anda kullanıcının IP adresini
tespit eden geliştirici, uygulamanın tüm akışı
içerisinde bu veriyi kullanmaya devam eder.
Geliştirme süreci boyunca her zaman kendi
ip adresi sabit olacağı için (kurumsal ağlarda
kullanıcı bilgisayarları MAC adresi üzerinden
static IP tahsis edilir) kendi testleri boyunca
hep aynı adresi görmesi normal olacaktır. Bir
süre sonra iş birimi tarafından gerçekleştirilen
kabul testlerinde bu sorun ortaya çıkar ve
yazılım geliştiriciye durum iletilir. Bu noktada
kişi “E madem bir şekilde herkesin IP adresi
aynı geliyor… Development ortamında
kendime bir controller yazayımda uygulamaya
iletilen HTTP request’ini raw halde döküp
bakayım.” diyecektir. İşte belkide ilk defa,
belkide çok benzer bir hikayeyi daha önce
yaşadığı için X-Forwarded-For ile tanışılan an
gelir. Uygulama sunucusuna X-ForwardedFor adında bir header bilgisi gelmektedir
ve içerisinde hep loglarda gördüğü load
balancer’ın değil ipconfig ile kontrol ettiği
kendi ip adresini görmektedir. Peki o zaman
aşağıdakine çok benzer kod ile bu sorunu
çözebilirim der.

41

Çok iyimser yaklaşmış olsamda, gelen değerin geçerli bir IP adresi olup olmadığının kontrol edilmesinin
elzem olduğunu yazılım başka bir hikayede öğretecektir aslında.

Bu yaklaşım ile yazılımcının aslında farkında
olmadan kabul ettiği bir varsayım ortaya
çıkmaktadır.

talebi gönderen sistemin TCP source adresini
ikinci bir header değeri olarak -Örneğin; TrueClient-IP- gönderir.

Uygulama sunucusuna gelen X-ForwardedFor güvenilirdir. Kullanıcı zaten proxy
kullanıyorsa onun IP adresi değiştirilemez
ki… Zira HTTP protokolünde IP spoofing
yapılamaz.(!)

İki farklı birimin özünde aynı olan sorun ile
ilgili iki farklı yaklaşımı bir zafiyet doğurmuş
olur. Client IP Spoofing zafiyeti. Bu nedenle
hiçbir IP bazlı loglama ve daha da kritiği IP
bazlı yetkilendirmenin işe yaramayacağı son
derece kritik bir durum ortaya çıkar. Benim
pentestlerde tespit ettiğim ilginç olaylar bir
yana dursun -NDA- http://blog.ircmaxell.
com/2012/11/anatomy-of-attack-how-ihacked.html şu hikayeyi herkesin okumasını
öneririm. Bu yazıda ele alınan konuya harika
bir örnektir.

Hikayemiz burada yazılım geliştirici için
son buldu. Lakin girizgahta söylediğim
“Bir uygulamanın düzgün ve güvenli
çalışması için teoride bir arada, gerçekte
ise birbirinden tamamiyle uç noktalarda
çalışan bu ekipler temeli ortak olan güvenlik
zafiyetleri ile baş etmeye çalışırlar” cümlesini
hatırlamakta fayda var. Birde load balancer’ın
konfigürasyonundan sorumlu kişi açısından
olayı ele alalım.
Network alanında son derece donanımlı olan
sistem yöneticisi aşağıdaki cümleleri düşünür.
Yazılımcılar belkide X-Forwarded-For vb
gibi bilgileri kayıt altına alıyordur. Zaten
HTTP talebi içerisinde ki hiçbir veriye
güvenilmeyeceğini herkes bilir. Ben gelen
X-Forwarded-For’u de ileteyim. Herhangi bir
probleme sebebiyet vermek istemiyorum. Bu
nedenle dış dünyadan gelen X-ForwardedFor’ü iletir. Lakin bunun yanı sıra kendisine

42

Pentestler
Şahsen ben tüm güvenlik denetimlerimde
Firefox kullanmaktayım. Firefox’ü basit
bir eklenti ile konfigüre ederek tüm HTTP
taleplerinde “X-Forwarded-For: 127.0.0.1”
eklenmesini sağlıyorum. Böylece tüm
pentestlerde bu tür zafiyetleri yakalama
imkanım artmakta.
Tabi OWASP Checklist’e göre denetim
gerçekleştirmek, bu tür zafiyetleri kontrol
etmeyi unutmayı engeller lakin XFF zafiyetnin
varlığını tespit etmek için, uygulama içerisinde
sizin veya alınan aksiyonların ip adresini
gösteren vb bir modülünün olması şart.

Çözüm ve Öneriler Kurumlar için olmazsa
olmazlardan bir tanesi, tüm yazılım ekiplerine
ve dış kaynak firmalara uymaları için zorunlu
tutulacak bir güvenli uygulama geliştirme
dokümanıdır. Bunu hazırlamak şart. Örneğin
kurum olarak; “Kullanıcı IP adresine ihtiyacın
varsa, XXX isimli header bilgisini kullanın”

deniyor olmalıdır. Aksi halde farklı ekipler
ve özelliklede kod kalitesinin ölçülmesi son
derece zor olan ve ihale ile iş verilen dış
kaynak firmalarda ki yazılım geliştiricilerin
insiyatifine kalacaktır. Spesifik olarak bu
problemi çözmek için aşağıdaki F5 kuralı
kullanılabilir.

Bu kural, dış dünyadan gelen HTTP talebi
içerisindeki X-Forwarded-For alanını kaldırır.
Ardından kendisine talebi ileten sistemin IP
adresini (buraya dikkat, bu değeri TCP source
adresinden hesaplar.

hayatta karşılaşılan zafiyetleri ve bu gibi
durumların analizlerini çözümleri ile birlikte
anlatan özel eğitimlerin organize edilmesi.
INVICTUS EUROPE olarak özellikle kurumsal
firmalarda çalışan yazılım geliştiriciler için
hazırladığım “Gerçek Hayat Örnekleri ile
Web Uygulama Güvenliği” eğitiminde, 10
yılı aşkın süredir tecrübe ettiğim bu tür
disipliner farklılıkların ürettiği zafiyetlere karşı
yazılım geliştiriciler olarak hangi alışkanlıklar
edinilmelidiri anlatmaktayım.

Böylece spoof edilemezdir) ekleyerek talebi
iletir. Böylece hali hazırda X-Forwarded-For’a
göre hareket eden yazılımlar için güvenilir bir
liste sunulmuş olur. Ve son önerim ise, yazılım
geliştiricilere “SDLC Eğitimi” haricinde gerçek
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Burkay Yapağcıoğlu

Sektörde 2016 Yılının En Çok
Konuşulan Global Satın Almaları
2016 YILI SATIN ALMALARI

Sektörde 2016 yılında
gerçekleşen ve en çok
konuşulan 15 satın
alma ve birleşmeyi sizler
için derledik.
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2016 yılı, hosting ve bulut bilişim sektörü için
Türkiye’de ve dünyada oldukça hareketli bir
yıldı. Global firmaların satın almaları ile ilgili
haberleri sıkça duyar olduk, bu satın almalarla
ilgili haberlerden bazılarına dergimizin geçtiğimiz
sayılarında yer vermiştik.
Ağırlıklı olarak global’deki gelişmelere yer
verdiğimiz bu yazımızda 2016 yılında hosting ve
bulut bilişim sektöründeki önemli gelişmeleri sizler
için derledik.

2016’NIN GLOBAL SATIN ALMALARI
Cisco Jasper’i Satın Aldı
Cisco, 1.4 Milyar $’a Nesnelerin İnterneti
yazılımları üreten Jasper’i satın alarak son
yıllarda sıkça duymaya başladığımız “Nesnelerin
İnterneti” alanında güçlü bir satın alma
gerçekleştirmiş oldu.
2004 yılında kurulan ve bugün “Nesnelerin
İnterneti” alanında en bilinen firmalardan olan
Jasper 100’ü aşkın ülkede; Ford, Heineken,
Amazon Kindle gibi dünya devi firmalara hizmet
veriyor.

Oracle Ravello Systems’ı
Bünyesine Kattı
Oracle, 2012 yılında faaliyetlerine başlayan
start-up Ravello’yu 450 milyon Dolar karşılığında
satın aldı. İsrailli bir firma olan Ravello, bulut
teknolojileri alanında hizmet veriyor.

LeasWeb Nobis Technology
Group’u Satın Aldı
Mart ayında, LeaseWeb USA, Nobis Technology
Group bünyesinde bulunan Ubiquity’nin,
Amerika’da bulunan 7 veri merkezini ve tüm
servislerini bünyesine kattı.
Satın alma ile ilgili rakamlar açıklanmazken
bu hareket LeasWeb’in Amerika ağını
genişletmesine olanak sağladı.
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2016’NIN GLOBAL SATIN ALMALARI
Linkedin Microsoft
tarafından satın alındı
ABD merkezli Microsoft, teknoloji dünyasındaki
en büyük satın almalarından birini
gerçekleştirdi ve 26.2 milyar dolar karşılığında
Linkedin’i satın aldı. LinkedIn Avrupa
Komisyonu’nun satışı onaylaması ile resmen
Microsoft’un bünyesine katıldı.
Dünyanın en büyük profesyonel iş ağı olan
Linkedin’in bir yıl önce 269$’a işlem gören
hisseleri 100$’a kadar düşmüştü.

Samsung Bulut Startup
Joyent’i satın aldı
Teknoloji devi Samsung, bulut teknolojileri
alanında hizmet veren Joyent’i satın aldı. Bu
satın alım işlemi internet bağlantılı hizmetleri
ve bulut tabanlı akıllı telefon teknolojileri için
önemli bir gelişme.
Samsung, Amazon Web Service’ın
rakiplerinden olan ve bulut hizmetleri veren
Joyent’i satın alarak Amazon ile de farklı bir
alanda rakip olmuş oldu.

United İnternet
Strato’yu Satın Aldı
Alman internet servis sağlayıcısı United
Internet, Deutsche Telekom’un sahibi olduğu
Strato’yu 600 milyon euro’ya satın aldığını
duyurdu.
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2016’NIN GLOBAL SATIN ALMALARI
Oracle DNS servis sağlayıcısı
DYN’yi satın aldı
Oracle, internet altyapısı sağlayıcısı Dy DNS’i
satın aldı. Oracle’ın bu satın alma için ne kadar
ödediği bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre ise
Oracle bu satın alma için 600 milyon doların
biraz üzerinde bir rakam ödedi.
1998 yılında kurulan Dyn; DNS hizmeti,
monitoring ve uygulama yapılandırması gibi
hizmetler sağlıyor.

Citrix LogMeIn ile Birleşme
Anlaşması Yaptı
LogMeIn, Inc. ve Citrix Systems, Inc. şirketleri,
LogMeIn’i Citrix bünyesindeki GoTo servisleri
ile birleştirmek adına, Reverse Morris Trust
düzenlemesi aracılığıyla tam birleşme anlaşması
içerisine girdiklerini açıkladı.
İşlem, ihraç edilecek hisse senetleri ve
LogMeIn’in 25 Temmuz 2016 itibariyle 65,31
dolar olan kapanış fiyatına dayalı olarak yaklaşık
1,8 milyar dolar değerinde.

Fortinet AccelOps şirketini
satın aldı
Yüksek performanslı siber güvenlik çözümlerinde
dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet, ağ
güvenliği izleme ve analiz çözümleri alanında
öncü şirketlerden AccelOps’u satın aldığını
duyurdu. Bu satın alma ile Fortinet’in Security
Fabric stratejisi; çoklu bayi çözümleri genelindeki
gelişmiş ağ güvenliği görünürlüğü, güvenli
veri analizleri ve tehdit istihbaratı ile daha da
genişlemiş oldu.
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2016’NIN GLOBAL SATIN ALMALARI
Salesforce,
BeyondCore’u Satın Aldı
Salesforce.com yazılımlarını daha
anlaşılabilir yapma stratejisi kapsamında
iş zekası ve analiz şirketi BeyondCore’u
satın aldı. Akıllı model keşif teknolojisini
kullanan BeyondCore’un, Salesforce
platformu üzerinden analitik kapasitesini
artırması bekleniyor. Bu, müşterileri ile olan
etkileşimlerinden elde edilen verileri daha iyi
analiz etmek için işletmelere araçlar sağlamak
için şirketin piyasaya sunduğu Salesforce
Analitik Bulut platformun bir parçası haline
gelecek.

Intel yapay zeka şirketi
Nervana’yı satın aldı
Intel derin öğrenme (deep learning) alanında
çalışan Nervana Systems’i satın aldığını
duyurdu. 2014 yılında Kaliforniya’da kurulan
Nervana Systems makine öğrenmesi alanında
altyapı çözümleri sunuyor.
Bu servisi “algoritmadan silikona kadar”
optimize edilmiş olarak tanımlayan şirket yapay
zekanın en önemli araştırma alanlarından
birisinde faaliyet gösteriyor.

Microsoft, IoT şirketi
Solair’i satın aldı
Microsoft, nesnelerin interneti alanında
faaliyetlerini genişletmek amacıyla IoT hizmeti
veren bir İtalyan şirketini bünyesine kattı.
Microsoft, bulut tabanlı IoT platform yöneten
İtalyan şirketi Solair’i satın almasıyla nesnelerin
İnterneti teknolojisinin derinliklerine dalış yaptı.
Şirketin resmi bloğundan paylaşılan bilgiye
göre, yazılım devi IoT bulut tabanlı çözümü
Azure IoT Suite’ini geliştirmek için Solair
teknolojisini kullanacak.
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2016’NIN GLOBAL SATIN ALMALARI
Brocade, Ruckus‘u Satın Aldı
Veri merkezleri için ağ sağlayıcısı hizmeti
veren Brocade Communications, kablosuz ağ
donanımları geliştiren Ruckus Wireless ‘ı 1,2
milyar dolar karşılığında satın aldı.
1995’te kurulan Brocade Communications
4700’den fazla çalışanı bünyesinde
bulundurmakta, piyasa değeri ise şu anda 3,2
milyar dolar değerinde. Ruckus hissedarları hisse
başına 6,64 dolar nakit ve 0,75 Brocade hissesi
sahibi olacak.

Trend Micro, HP
Tippingpoint’i Satın Aldı
Trend Micro, imzaladığı anlaşmayla gelecek
nesil ihlal önleme sistemi HP TippingPoint ve ilgili
ağ güvenlik çözümlerini satın aldığını duyurdu.
Yaklaşık 300 Milyon USD değerindeki anlaşmaya
güvenlik teknolojileri, fikri mülkiyetler, endüstri
uzmanlığı ve dev kurumsal müşteri tabanı da
dahil olacak. Bu satın alma ile kurumsal ölçekli
dinamik tehdit önleme alanında başvurulabilecek,
uç nokta, ağ, veri merkezi ve bulut güvenliğini de
içeren en kapsamlı marka olarak konumlanıyor.

Samsung NewNet
Communication’ı satın aldı
Samsung Electronics, NewNet Communication
Technologies bünyesinde zengin iletişim
hizmetleri (RCS) üzerine faaliyet gösteren
NewNet Communication Technologies şirketini
satın aldığını duyurdu.
Samsung, bu satın almayla mobil ağlardan
IP tabanlı ağlara ve hizmetlere geçiş
yaparak, zengin iletişim hizmetlerini ne kadar
önemsediğini gösteriyor.
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CentOS Cache Verilerini
Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?
osman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/osmansevinc

Linux kullanıcı sıklıkla cache doluluğu problemi yaşamakta. Bu
yazımızda Centos işletim sistemini kullanan sunucu adminlerine
cache verilerini nasıl temizleyeceklerini göstereceğiz.

Osman Sevinç

Yazıya başlamadan önce Linux cache yapısını biraz anlatmamız
faydalı olacak.
Linux sistemleri kullanım şekillerine bağlı aralıklarla diskte ve RAM’da
cache dataları oluşturur ve bu tataları bünyesinde tutar. Bu durum
belirli bir birikim ve zaman dilimi sonrasında sunucu kaynaklarında aşırı
kaynak kullanım izlenimi yaratabilir. Bu durumu örneklerle betimlememiz
gerekirse tarayıcı geçmişinin sağlanmasına benzetebiliriz.
Tarayıcılar bildiğiniz gibi geçmiş ziyaretleri cache’lere ve aynı siteyi
tekrardan ziyaret edeceğiniz düşüncesiyle verilerin bir kısmını
bünyesinde tutar. Aynı siteyi tekrardan çağırmak istediğinizde size
daha hızlı tepki vermeye çalışır. Centos cache yapısıda bire bir aynı
mantıkla çalışmaktadır.
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1- Sunucumuza putty veyada farklı bir client
program aracılığıyla SSH üzerinden eriliyoruz.
Sayfanın cache belleğini temizlemek için

sırasıyla aşağıda paylaşmış
komutları çalıştırıyoruz.

olduğum

# sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
# sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
# sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
Komutları çalıştırmamız ile beraber Centos
cache verilerini temizlemiş olacağız. Lakin bu
durum bir cron tanımlamasıyla sabitlememiz

sunucu performansı ve cache verilerinin
belirli aralıklala otomatik silinmesi için oldukça
faydalı olacaktır.

# crontab -l
0 * * * * sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
İşlem adımlarını tamamladıktan
doğruluğunu sağlayabilmek için

sonra

# free -m komutunu çalıştırabilir ve output
değerlerini gözlemleyebilirsiniz.
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Litespeed Nedir, Ne Sağlar
Özellikleri Nelerdir?
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Litespeed, hosting ya da fiziksel sunucular üzerinde kullanılan
web server yazılımı, yüksek kaynak tüketimi ya da yüksek ziyaretçi
trafiği olan sunucular için yüksek performans ile ölçeklendirilen
bir sunucu türüdür. Günümüzde kullanılan en sağlıklı web server
türü olan bu yazılım ücretli bir yazılımdır.

Murat Uz

cPanel, Diretc Admin, Plesk Panel üzerinde kurulabilen Litespeed,
stabil olarak cPanel/ WHM’de kullanıcılara daha yüksek bir performans
sunmaktadır. Sunucular, sitelerin anlık hitlerinin yüksek olduğu
durumlarda cPanel üzerinde Apache Web Server’a gelen istekleri
karşılayamayabilir.
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Bu durumda sunucunuza çok fazla anlık
olarak istek geleceği için Apache bu işlemi
karşılayamayacak ve sunucu Load değerinizi
yükseltecektir. ”Load” değerinde oluşabilecek
dengesizliklere karşılık sunucuda verimli bir
performans ile çalışma sağlayan Litespeed
sorununuzu büyük ölçüde çözmenize
yardımcı olacaktır.
Bu gibi yaşanabilecek sorunların önüne
geçebilmek için sunucunuza ya da hizmet
aldığınız paylaşımlı hosting sunucuları
üzerinde Litespeed kurulu olmasına hizmet
alımı yaparken dikkat etmeniz gerekmektedir.
Litespeed, en eski web serverlerden birisi
olan Apache’ye nazaran daha az işlemci
tüketimi gerçekleştirerek kaynak kullanımını
azaltmaktadır. Bu da sunucunuzun load
değerinin dengelenmesini sağlamakta.

LITESPEED SERVER

Litespeed, en eski web
serverlerden birisi olan
Apache’ye nazaran
daha az işlemci tüketimi
gerçekleştirerek
kaynak kullanımını
azaltmaktadır.

Sunucunuzun ağır şartlarda çalışmasını
hafifleten bu sistem ile Apache server
çalışmasında etkin olarak sitem üzerinde %
60’a varan değerde bir rahatlama sağlayarak
sunucunun
daha
performanslı
olarak
çalışmasını sağlıyor.
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Facebook ve Analytics Verileri Neden

Örtüşmüyor, Farklılıklar Nelerdir?
burkay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/burkay90

Google Analytics üzerinde ölçebileceğiniz dönüşümler
neredeyse sınırsız. Dijital dünyada dönüşüm diye tanımlanan
hemen hemen her metriği Google Analytics ile ölçebiliyoruz.

Burkay Yapağcıoğlu

1- Facebook ve Analytics Dönüşüm Tanımları 2- Facebook ve Analytics
Dönüşüm Verileri Arasındaki Farklılıklar 3- Facebook Tıklama ile
Analytics Oturumlar Arasındaki Farklılıklar Ajans çalışanı, işletme
sahibi ya da dijital yönetici olarak bir çok kez şahit olmuş olabileceğiniz
üzere “Facebook’un reklam raporlarındaki satış, tıklama vb. metriklere
ait sayılarla, Analytics’in raporlarında sunulanlar bazen örtüşmüyor.
Facebook ve Analytics arasındaki veri farklılıklarından bahsederken ilk
“Dönüşüm” metriğini baz alacağız. (Dönüşüm: Satış, form doldurma,
e-bülten kaydı vb.) Sonrasında tıklama ve oturum gibi metrikler
hakkında konuşacağız. Veri farklılıklarına geçmeden önce Facebook
ve Analytics’in dönüşümlerden neyi anladığına bir bakalım.
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1- Hedef Tanımlama
Web sayfanıza yerleştirdiğiniz Analytics
kodu ile ,Analytics’teki hedef tanımlamayı

kullanarak, dönüşümleri ölçebiliyorsunuz.
Analytics ile öçebileceğimiz dönüşüm
hedefleri neredeyse sınırsız.

Örnek:
ABC Dil Hizmetleri olarak, web sayfanıza
gelen kullanıcıların, hizmetleriniz hakkında
detaylı bilgi alması için “Bilgi Talep Formu”
doldurmasını istiyorsunuz.

kullanıcılar abcdilhizmetleri.com/tesekkürler
sayfasına yönlendiriliyor.

Yani her bir form doldurma işlemi, sizin
dönüşüm olarak tanımladığınız metrik
oluyor. Farz edelim sayfada formu dolduran

Dolayısıyla
“/teşekkürler”
sayfasına
kullanıcıların gelmesi halinde Analytics bu
işlemi “Dönüşüm “ sayıyor. Analytics’te bu
dönüşüm işleminin etiketi “Hedef Tamamlama”
Bu örnek için Analytics üzerinde aşağıdaki
gibi bir Hedef Tanımlama yapabiliriz.
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Analytics üzerindeki birçok raporda “Hedef
Tamamlama (Goal Completion)” metriği yer

almakta.

Analytics, default olarak “Son Tıklama Dönüşümleri” baz alır. Yani son tıklamanın geldiği
kanal, dönüşümü gerçekleştiren kanaldır.

Örnek:
abcdilhizmeti.com’un Facebook’ta reklamını
gören kullanıcı, reklama tıklayarak siteye gelir.
Bir sebepten ötürü siteden ayrılır ve daha
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sonra Adwords reklamına tıklayarak tekrar
siteye gelir ve form doldurur. Bu durumda
Analytics hedef tamamlama metriğine,
Adwords (Paid Search) için “1” yazar.
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2- E-Ticaret Dönüşüm İzleme
E-ticaret dönüşüm izleme, online alışveriş
gerçekleştirilen siteler için kapsamlı raporlar ve
metrikler sunan ve Analytics izleme kodunda
teknik bazı düzenlemeler ve eklemeler

yaparak veri alabileceğiniz bir Analytics
modülüdür. Kodlamadan anlamıyorsanız
developer yardımı olmadan kurmanızın zor
olacağı bir işlemden bahsediyoruz.

E-ticaret dönüşüm izlemeyi kurduğunuzda,
web
sayfanızda
bir
alışveriş
işlemi
gerçekleştiğinde, ödeme onay sayfasında
yer alan e-ticaret dönüşüm izleme kodu

browser tarafından tetiklenir ve dönüşüm
işlemi gerçekleşmiş olur. Analytics’de bu
dönüşümün adı “ İşlem Sayısı (Transactions)”
olarak raporlarda gözükür.

Tavsiye Online alışveriş sitesi olarak
geniş yelpazede ürün ve hizmet satışı
gerçekleştiriyorsanız
dönüşümlerinizi
“E-ticaret Dönüşüm İzleme” ile ölçmelisiniz.
Analytics’in Dönüşüm’den ne anladığını
anladıysak
şimdi
gelelim
Facebook
Reklamlarına… Facebook ve Dönüşümler
Facebook’ta
bir
reklam
verdiğimizde,

Burada önemle dikkat etmemiz gereken bir
konu var;
Facebook üzerinden dönüşüm reklamı
verirken “Reklam Seti” alanında “Dönüşüm

dönüşümleri saymak için iki yol var ; Bunlardan
birincisi ; web sayfanıza yerleştirdiğiniz
“Facebook Pixel Kod” sayesinde “URL ya da
Etkinlik Bazlı Dönüşüm İzleme” Diğer yöntem
ise , dönüşüm işleminin gerçekleştiği sayfaya
koyacağımız “Facebook Dönüşüm Kodu” ile
dönüşüm takibi. (Tıpkı Google Adwords’de
teşekkürler sayfasına yerleştirilen dönüşüm
izleme kodu ile dönüşümleri takip etmek gibi.)

Süresi” adı altında bir alan var. Facebook’un
açıklaması ile bu alan ne işe yarıyor bir
bakalım :
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“Dönüşüm süresi, birisinin reklamınıza
tıklamasıyla veya reklamınızı görmesiyle,
dönüşüm olayı olarak tanımladığınız değerli
bir eylemi gerçekleştirmesi arasındaki süredir.
Burada
seçtiğiniz
süre,
reklamınızı
kimlerin görmesi gerektiğini belirlerken
odaklanacağımız dönüşüm verilerinin 1
günlük veriler mi yoksa 7 günlük veriler mi
olacağını bize söyler.
İnternet sitesi dönüşümleri için optimize edilen
reklam setlerinde kullanılabilen iki dönüşüm
süresi seçeneği vardır.
Dönüşümlerinizin
çoğu
reklamın
görülmesini takip eden 1 gün içerisinde
gerçekleşiyorsa, 1 gün seçeneğini tavsiye
ederiz. Dönüşümlerinizin çoğu 1 günlük
sürenin dışında gerçekleşiyorsa, daha fazla
dönüşümü verimli bir şekilde elde etmenize
yardımcı olabilecek olan 7 gün seçeneğini
denemenizi tavsiye ederiz.”
Örnek:
Bir
kullanıcı
Facebook’ta
reklamınızı
gördüğünde ya da reklamınıza tıkladığında 1
ya da 7 gün içerisinde alışveriş yaparsa yani
dönüşüm gerçekleştirirse, Facebook reklam
raporlarınızda o reklamın dönüşüm hanesine
Facebook “ 1 “ yazacak.
Yani bir kullanıcı Facebook reklamınıza
tıkladıktan sonra, 7 gün içerisinde farklı
bir kanaldan, örneğin organik aramalardan
tıklama gerçekleştirip dönüşümü tamamlasa
bile, dönüşümü Facebook kendine yazacak.
Yani olayı futbol üzerinden örneklersek ,
Kaleci Muslere’nın pası ile başlayan ve
Jardel’in golü ile sonlanan atakta , Muslere
golü atanın kendisi olduğunu iddia ederken,
Teknik Direktör Şenol Güneş golü atanın
Jardel olduğunu söylüyor.
Muslera’yı Facebook, Jardel’i Adwords,
Analytics’i de Şenol Güneş olarak düşünün.
Sonuç olarak anlaşılacağı üzere Facebook’taki
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satış rakamları ,Analytics’ten her zaman
yüksek gözükebilir. Bu iki farklı platformun
dönüşümleri ne şekilde tanımladığı ile ilgildir.
Facebook Tıklama ve Analytics Oturum
Verileri Farklılıkları
Facebook üzerindeki raporlarda görülen
tıklama rakamları ile Analytics raporlarındaki
oturumlar çoğu zaman örtüşmeyebilir. Olası
nedenleri aşağıda sıralıyoruz.
1- Facebook reklam tıklamaları ile Analytics
Oturumlar farklı metriklerdir
Facebook reklamlarındaki tıklama metriği ile
Analytics’teki oturumları karşılaştırıp neden
örtüşmüyor diyorsanız, Facebook Tıklama ve
Analytics Oturum metriklerinin farklı olduğunu
unutuyorsunuz demektir.
Facebook reklamından gelen 100 tıklamanın,
Analytics raporlarında 20 oturum olarak farklı
gözükmesi muhtemel. Nedenlerinden biri
sonraki başlığımızda.
2- Google Analytics Kodu tetiklenmemiş
olabilir
Kullanıcılar Facebook reklamına tıkladıktan
sonra sayfaya geldiğinde, Browser ( tarayıcı)
sayfayı tararken, Analytics kodu tetiklememiş
olabilir.
Bazen sayfanın yüklenmemesi bazen de
kullanıcının tarayacı tercihlerinde Analytics
çerezlerini engellemiş olması , hatta bazen
de kullanıcının reklama yanlışlıklan tıklayıp
hemen sayfayı kapaması buna sebep olmuş
olabilir.
3- Google Analytics bazı oturumları , “Social”
yerine “Direct Trafik” içine atıyor olabilir
‘Facebook Link Shim’ olarak bilinen bu olayı
çok kısa şöyle ifade edelim ;
Facebook, HTTPS protokolünü kullanıyor
yani SSL ile korunan bir web sayfası olarak
çalışıyor. Facebook’tan HTTP olan yani
SSL olmayan bir sayfaya giden trafik, önce
Facebook’un güvenlik için oluşturduğu özel bir
sayfaya gidip oradan web sayfamıza geliyor.

Yani aslında bir nevi trafik Facebook’tan
değil, referral (yönlendirme) görevi gören

Facebook’un oluşturduğu bir ara sayfadan
geliyor.

Genel olarak en çok karşılaşılan veri
farklılıkları nedeni bunlardır.Umarım bu
yazıda anlatılanlar veri farklılıklarını nedeni
hakkında biraz aydınlatıcı olmuştur. Bir

sonraki yazımızda, Facebook üzerinden
gelen trafiği daha etkin ölçümlemek için neler
yapmamız gerekenden bahsedeceğiz.
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Twitter’da Etkileşimi Arttırmanın
10 Temel Anahtar Yöntemi Nelerdir?
selcuk@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Twitter, günümüzde sosyal medya pazarlamasının en önemli
oyuncularından biri olmayı başardı. Her ne kadar Twitter’ın etkinliği,
kullanıcı sayısının diğer sosyal ağlara göre düşük olması ve şirketin
istenilen kar düzeyine bir türlü ulaşamaması tartışılsa da markalar
ve Twitter kullanıcıları tarafında bu çok da önemsenen bir durum
değildir. Bu nedenle sosyal medya pazarlamasına önem veren
markalar ve kişiler Twitter’ı en etkin şekilde kullanmaya devam
ediyor.
Selçuk Kara

1- Facebook ve Analytics Dönüşüm Tanımları 2- Facebook ve Analytics
Dönüşüm Verileri Arasındaki Farklılıklar 3- Facebook Tıklama ile
Analytics Oturumlar Arasındaki Farklılıklar Ajans çalışanı, işletme
sahibi ya da dijital yönetici olarak bir çok kez şahit olmuş olabileceğiniz
üzere “Facebook’un reklam raporlarındaki satış, tıklama vb. metriklere
ait sayılarla, Analytics’in raporlarında sunulanlar bazen örtüşmüyor.
Facebook ve Analytics arasındaki veri farklılıklarından bahsederken ilk
“Dönüşüm” metriğini baz alacağız. (Dönüşüm: Satış, form doldurma,
e-bülten kaydı vb.) Sonrasında tıklama ve oturum gibi metrikler
hakkında konuşacağız. Veri farklılıklarına geçmeden önce Facebook
ve Analytics’in dönüşümlerden neyi anladığına bir bakalım.
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1- İlgili Hedef Kitle Seçimi Yapın
İlgili hedef kitle seçimi sadece Twitter için
değil, çalışma yapılan tüm sosyal ağlar
için yapılması gereken en önemli konudur.
İnsanların paylaşımlarınıza tepki vermelerini
istiyorsanız, sunduğunuz ürün, hizmet ya da
içeriklere ilgili duyacak kişileri hedeflemeniz
gerekmektedir.
Örnek olarak; siz müzik aletleri satıyorsanız,
hedef kitleniz de müziğe ilgi duyan kişilerden
oluşmalıdır ki takipçileriniz, sizin yapmış
olduğunuz
paylaşımlarda
kendilerinden
bir şeyler bulsun ve etkileşim göstersin.
Bu konuda takipçileriniz ile empati kurun
ve Twitter’da ilgi duymadığınız içerikleri
önemsemeden nasıl geçtiğinizi düşünün.
Analytics.twitter.com adresinden “Kitleler”
sayfasına girerek, takipçilerinizin; yaşı, cinsiyet
dağılımı, ilgi alanları, ülkesel dağılımını,
kullanılan dil ve internet operatörleri hakkında
detaylı bilgi alabilir. Özellikle “İlgi Alanları”
grafiğinden faydalanarak, hedef kitlenizi
ilgilendiren paylaşımlar yapabilirsiniz.
2- Gelen Tweet’leri Retweet Edin
Sayfanıza gelen tweet’leri ya da yapmış
olduğunuz paylaşımlara gelen yorumları
retweet edin. Bu, sayfanın görünürlüğünü
arttıracağı gibi takipçilerinizi, gönderilerinize
yorum yapmak için ekstradan teşvik
edecektir. Sonuç olarak atılan her tweet’in ya
da yazılan her yorumun amacı, başkalarının
o tweet’e etkileşim göstermesi için yapılır.
Özellikle bir markanın sayfasında, sizin
yaptığınız yorumun retweet edilmesi artı bir
motivasyon sağlayacak ve takipçilerinizin,
paylaşımlarınıza olan ilgisini arttıracaktır. Bu
da etkileşimlerinizin artmasını sağlayacaktır.
3- Sık Kullanılan Hashtag’ler Ekleyin
Hashtag kullanımı artık tüm sosyal ağlarda
mevcut ancak bunu en etkin kullanan sosyal ağ
hiç şüphesiz ki Twitter. Bu nedenle atacağınız
tweet’lerde mutlaka hashtag kullanın.
Ancak hashtag kullanımı öyle gelişi güzel
yapıldığında hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
Tweet’lerinize hashtag eklerken dikkat etmeniz

gereken konu, o hashtag’in Twitter hashtag
havuzunda ne kadar sıklıkla kullanıldığıdır.
Bunu, Twitter’daki arama butonuna ilgili
hashtag’i yazarak öğrenebilirsiniz.
Hiç kullanılmayan bir hashtag yerine,
sıklıkla kullanılan bir hashtag eklediğinizde,
atmış olduğunuz tweet’in daha fazla
görüntülenmesini sağlayabilir ve etkileşiminin
artmasına yardımcı olabilirsiniz. Tabi bu arada
kullanılan hashtag’in atmış olduğunuz tweet
ile alakalı olmasına da özen göstermeniz
gerekmektedir.
4- Fark Edilebilmek İçin Görsel Kullanımına
Dikkat Edin
WeAreSocial’in raporuna göre, bir paylaşımın,
haber akışı içerisindeki ömrü 1,7 saniyedir. Bu
kadar kısa süre içerisinde atmış olduğunuz
tweet’i takipçilerinize fark ettirmek için görsel
kullanımına özen göstermeniz gerekir. Atmış
olduğunuz tweet ile alakalı görseller seçerek,
haber akışı içerisinde tweet’inizin daha fazla ön
plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde
atmış olduğunuz tweet’ler takipçilerinizin
gözünden kaçmayacaktır.
5- Takipçilerinize Soru Sorun
Twitter’da etkileşim almanın en kolay
yolarında biri de soracağınız sorulardır. Bu
konuda Twitter’in geçtiğimiz aylarda kullanıma
sunduğu anket özelliğini kullanabilirsiniz.
Güncel ya da sektörel konularda yapacağınız
anket paylaşımları, etkileşiminizin artmasında
önemli derecede etki edecektir. Normalde
yorum yapmaya üşenen takipçiler, iş ankete
geldiğinde sadece bir tık ile görüşlerini ifade
edebilir. Bunu daha önce yapmış olduğumuz
çalışmalar ile defalarca tecrübe etmiş
bulunmaktayım. Soru olarak paylaşılan bir
tweet’e birkaç yorum ya da beğeni gelirken,
anket olarak yapılan paylaşımlara ortalama 4550 kişi oy kullanarak etkileşimde bulunmuştur.
Anket oluşturmak için sağ üstte bulunan
“Tweetle” butonunu tıkladığınızda, açılan
tweet penceresinin alt kısmında “Anket”
butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
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Oluşturacağınız ankete 4 adet seçenek
ekleyebilirsiniz. Daha önce anket süresi default
olarak belirleniyordu ve değiştirilemiyordu.
Twitter’ın yapmış olduğu son güncelleme ile
artık anket süreleri istenilen gün, saat ya da
dakika kadar zamanlanabiliyor.
6- Tweet’lerinize Bağlantılar Ekleyin
140 karakter çoğu zaman vermek istenilen
mesaj için kısıtlı kalabiliyor. Bu nedenle
takipçilerinize daha faydalı içerikler sunmak
ve gönderilerinize daha fazla tıklama almak
için
tweet’lerinize
link
ekleyebilirsiniz.
Tweet’lerinize ekleyeceğiniz bağlantı linkleri
ile hem etkileşiminizi arttırabilir hem de
web sitenize sosyal ağlardan gelen trafiğin
artmasını sağlayabilirsiniz. Bağlantılarınızın
ne kadar tıklandığını görmek için atmış
olduğunuz tweet’in altında yer alan “analytics”
iconuna tıklayabilirsiniz. Açılacak pencerede
tweet’inizin
aldığı
tüm
etkileşimleri
görebilirsiniz.
7- Etkileşime Dayalı Kampanyalar Oluşturun
Twitter’da etkileşimi arttırmanın yollarından
biri de kampanyalardır. Hazırladığınız bir
görseli takipçilerinizin beğenmesini ya da
retweet etmesini isteyerek, etkileşiminizi
arttırabilirsiniz. Unutmayın ki işin ucunda
ufak da olsa bir ödül olduğunda takipçileriniz
buna kayıtsız kalmayacaktır. Normalde
paylaşımlarınız 3-5 beğeni alıyorken bunu
yüzlerce beğeni ve retweet’e ulaşabilirsiniz.
Bu da etkileşiminizin artmasını sağlayacaktır.
Twitter’da kampanya yönetimi çok ayrı bir
konudur. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse;
Twitter’da kampanya yönetimine başlarken, çok
iyi planlanması gerekmektedir. Kampanyanın
amacı, nasıl uygulanacağı, hangi tarihleri
kapsadığı, verilecek ödülün ne olacağı,
kampanyayı kimin takip edeceği, ödüllerin
nasıl dağıtılacağı vs. çok iyi planlanmalıdır.
Yaşanacak aksaklıklar önceden tespit edilmeli
ve sıkıntı yaşanmaması için “kampanya
katılım koşulları” maddeler halinde, ayrıntılı
olarak belirtilmelidir.
Natro tarafından yapılan “destekgerekirse”
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temalı Twitter kampanyası ile takipçilerin,
gündelik hayatlarında destek aldıkları kişiler
ile çekilmiş bir görseli, #destekgerekirse
hashtag’i ile paylaşmaları istenmiş, katılan
herkese %10 indirim kuponu ve yapılan
çekiliş ile 3 kişiye hosting paketi verilmiştir.
Kampanya ayrıca hazırlanan bir micro site ile
de desteklenmiştir.

8- Twitter Kartlarını Kullanın
Twitter kartları; tweet ile paylaşılan linkin,
bulunduğu sayfadaki özetini, içeriği oluşturan
kişinin (varsa) Twitter adresini ve içerikte
kullanılan görselin bulunduğu paylaşım
türüdür. Twitter kartları kendi içerisinde, yazı
paylaşımı, fotoğraf paylaşımı, video paylaşımı
gibi farklı seçenekler sunmaktadır.
Twitter kart kullanımına başlamadan önce,
seçeceğiniz Twitter kart tipine uygun “meta”
etiketlerini, sayfanızın <head> kısmına
eklemeniz gerekmektedir. Twitter kart tiplerine
ve hangi etiketlerin kullanılacağına, Twitter’ın
Analytics sayfasında erişebilirsiniz.
9- Takipçilerinizin Twitter’da Olduğu
Zamanlarda Paylaşım Yapın
Sosyal ağlar gündelik hayatımızda önemli
bir yere sahip olduğu gerçeğini kabul etmek
gerekir. Ancak bu kullanım içerisinde yoğun
olan saatleri analiz edip, paylaşımlarınızı bu
zaman aralıklarında yapmanız gerekmektedir.
Bu zaman dilimleri, kitlelere göre değişkenlik
gösterse de genel olarak çalışanların öğle
paydoslarına denk gelen 12:30 -14:30 saatleri
arasıdır. Akşam ise saat 18:00-20:30 arasıdır.
Akşam metro ya da otobüslerde sürekli
telefonları ile meşgul olan insanları hayal
edin. O zaman neden bu saatlerde sosyal
medya kullanımının daha yoğun olduğunu
anlayacaksınızdır. Bu saatleri belirlemek için
farklı araçlar kullanılabileceği gibi tecrübeler
ile de belirlemek mümkündür.
10- Çok Fazla Paylaşım Yapmaktan Kaçının
Sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmak,
her zaman çok fazla etkileşim alınacağı
anlamına gelmez. Bu kural tüm sosyal ağlarda
geçerli olduğu gibi Twitter’da da geçerlidir. Her
gün gereğinden fazla yapılan paylaşımlarda,
bir süre sonra etkileşim almayı bırakın,
sayfanızdaki takipçilerin azalmasına bile
neden olabilir. Bu nedenle günlük bir paylaşım
limiti belirleyin ve bu doğrultuda hareket
edin. Ne kadar paylaşım yapacağınıza karar
veremiyorsanız, bu konuda rakiplerinizin

sayfalarını inceleyebilirsiniz. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken bir husus var! Bazı
markalar, sosyal medya yönetimlerini dijital
ajanlara yaptırır ve maliyetleri düşük tutmak
için günde bir ya da birkaç günde bir paylaşım
yaparlar.
Natro Hosting gibi tüm dijital pazarlama ve
sosyal medya yönetimini kendi içerisinde
yöneten firmalar ise hitap ettikleri kitlenin
vermiş olduğu tepkilere göre paylaşım
sayılarını belirlerler. Bunu belirlemek için de
yine tecrübeye ihtiyaç vardır.
Bonus – Trendleri Takip Edin ve Gündemi
Kaçırmayın
Twitter markalar için zor bir platformdur. 140
karakter sınırının olması, gündemin çok yoğun
olması gibi nedenlerden dolayı, takipçilerin
ilgisini çekmek çok da kolay değildir. İlgi
çekmek bazen çok ilginç bir konuda paylaşım
yapmak ya da ilgi çekici bir görsel kullanmak
gerekirken, bunlar arasında paylaşım
trendlerini takip etmek de çok önemlidir.
Mesela Twitter’ın kullanıma sunduğu anket
özelliği, video yükleme özelliği ya da GIF’leri
desteklemeye başlaması bir paylaşım
trendidir. Takipçilerinizin bu tür yenilikleri
kaçırmayacağından emin olmalısınız.
Ayrıca, gündemi ilgilendiren konularda
da paylaşımlar yapabilirsiniz. (İrlandalı
boksör olayını, ürün ya hizmetlerinize
uyarlamak gibi…) Real-time Marketing olarak
adlandırılan bu paylaşımlar ile etkileşimlerinizi
arttırabilirsiniz.
Sosyal medyada neleri, nasıl yapacağınıza
karar vermek için bazen sadece tecrübeye
ihtiyacınız vardır. Belirlemiş olduğunuz
kaynaklar ile edineceğiniz fikirleri, kendi sosyal
medya yönetiminize uyarlarken deneme
yanılma yönetimine de başvurmalısınız.
Sadece Twitter’da değil, sosyal medyada
başarılı olmak için gelişmeleri takip etmeli
ve yeni çıkan gelişmeleri, sosyal medya
çalışmalarınıza uyarlamalısınız.
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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.

Mr.Robot
FRAGMAN İZLE

Mr.Robot, Sam Esmail tarafından kaleme alınmış Amerikan psikolojik gerilim-dram
televizyon dizisidir. USA Network tarafından 24 Haziran 2015 tarihinde yayına başlayan
dizinin pilot bölümü online olarak VOD servisleriyle 27 Mayıs 2015’te yayınlanmıştır.
Bilişim dünyası ile yakından ilgili olan/olmayan herkesin ilgisini çekmiş ses getirmiştir.
IMDb’deki puanı 10 üzerinden 8.7’dir.(202.000+ kişi)
Dizide Elliot, gündüzleri genç bir siber güvenlik mühendisi ve geceleri hackerlık yapan
bir siber korsandır. Elliot, yer altı hacker grubunun (fsociety) onunla irtibata geçmek
için şirketininin sistemine zarar vermesi üzerine büyük bir karmaşıklığın içine kendisini
atmıştır

IMDB PUANI : 8,7
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The IT Crowd

FRAGMAN İZLE

Dizide, bir şirketin Bilgi İşlem departmanında çalışan Roy, Moss ve Jen’in başından
geçen olaylar anlatılmakta. Şirketin unutulmaya yüz tutmuş, sadece işleri düştüğünde
insanların uğradığı bir departmanı olan Bilgi İşlem’de çalışan Roy ve Moss bilgisayar
delisi iki arkadaştır.Günlerini, şirket çalışanlarına bilgisayar ile ilgili teknik destek
sağlayarak geçirirler. Bu karakterlerden Roy, tamamen iyi niyetli bir o kadar temiz
kalpli bir kişiliğe sahiptir. Moss ise dış görünüşünden de anlaşılacağı gibi asosyal bir
tiptir. Faklı saç stiliyle kendine has bir havası vardır. Grubun bayan elemanı olan Jen’in
bilgisayar konusundaki bilgisi ise sadece bilgisayarı açıp-kapatmak, mouse kullanmak,
ve internette sörf yapmaktan öteye gidemeyen, bazen agresif bazen tatlı dilli olabilen
bir kızdır. Dizi tamamen bu üç karakterin üzerine kurulmuş olaylardan kurgulanmakta.

IMDB PUANI : 8,6
68

Revolution OS

FRAGMAN İZLE

Revolution OS, 2001 ABD yapımı bir belgeseldir. Yönetmeni J. T. S. Moore’dur. GNU,
Linux ve özgür yazılımı anlatmaktadır. Özgür yazılım ve açık kaynak devrimi hakkında
ki süreçleri anlatan belgesel. Nasıl geliştiğinden, nelere kadar geldiğini ve Linux’la
devam eden süreci gözler önüne seren bir yapım.
Belgeselde Richard Stallman, Michael Tiemann, Linus Torvalds, Larry Augustin, Eric S.
Raymond, Bruce Perens, Frank Hecker and Brian Behlendorf gibi kişilerle röportajlar
da yer almaktadır.

IMDB PUANI : 7,3
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The Silicon Valley

FRAGMAN İZLE

The Silicon Valley dizisinde, 1980′lerin sonunda Silikon Vadisi’nde çalışan bir bilgisayar
programcısının yaşadıklarını konu ederken; içine kapalı, asosyal bilgisayar programcısı
Richard ve onun beş arkadaşının öyküsü yer alıyor.
Kara mizah türünde çekilen ve 2014 yılında yayına başlayan yapımda, teknoloji
dünyasındaki insanların başarıya ulaşabilmek için geçtiği yolları bir bir gözlemleme
fırsatı yer bulunuyor. Her bir bölümü 25 dakika süren Silicon Valley, HBO tarafından
yayınlanıyor ve oldukça yüksek reytingleri olduğu dikkat çekiyor. Dizinin yüksek IMDB
puanı ise izlemeye başlamak için karar verme noktasında önemli bir etken olarak öne
çıkıyor.

IMDB PUANI : 8,5
70

Person of Interest

FRAGMAN İZLE

Person of Interest, ABD’de CBS televizyonu tarafından yayınlanan bilim kurgu, suç,
drama, gerilim tarzı televizyon dizisi. Jonathan Nolan tarafından yaratılmış ve senaryosu
yazılmıştır.Türkiye’de 1-2-3 ve 4. Sezon CNBC-e ve e2 ‘de yayınlanmıştır.
13 Ocak 2001’de Harold Finch (Michael Emerson) ve iş arkadaşı Nathan Ingram
(Brett Cullen), her insanı kameralarla izleyip dinleyerek önceden planlanmış terör
saldırılarını tespit edebilen bir yapay zeka sistemi inşa ederler. Bu sistem Harold
Finch tarafından Makine olarak adlandırır. Makine, saldırıları ilgili ve ilgisiz olarak ikiye
ayırır. İlgili, hükümete karşı olan tehdit, ilgisiz olanlar ise sivil halka karşı tehdit olarak
gruplandırılmıştır.

IMDB PUANI : 8,5
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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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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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