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Merhaba
08.12.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi’yle ülkemizde de IPv4’den IPv6’ya geçiş çalışmaları başladı. 31 Ağustos 2013 tarihine kadar 
sürecek olan “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” üç aşamalı bir şekilde  kamu kurum ve kuruluşlarını IPv6 ile uyumlu hale getirecek. 

Aslında 32 bitlik IP adreslerinin zaman içinde tükeneceği ve bu duruma bir çare bulunması gerektiği  daha 1980’li yıllarda anlaşılmıştı. 1990 yılında IPng (Internet Protocol, 
Next Generation ) çalışma grubu kurularak IPv4’ün kısıtlılığı masaya yatırıldı. 1990’lı yılların sonundan başlayarak da şirketler IPv6’yı destekleyecek yazılım ve donanımların 
üretimini duyurmaya başladılar. 

ABD, tüm federal ajanslarının ağ altyapısını 30 Haziran 2008’e kadar IPv6’ya geçirme kararı aldı. Avrupa Birliği 2008’de bu konuda bir eylem planı açıkladı... Çin, 2008 Pekin 
Olimpiyatlarını, ipv6.beijing2008.cn adresinde IPv6 üzerinden yayınladı. 

Ülke olarak biz eylem planımızı 2010 yılının sonunda açıkladık. Acaba harekete geçmek için geç mi kaldık? Yoksa herşey yolunda mı? Bugüne kadar yapılanlar neler? Geçiş 
süreci nasıl olacak? BTK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Alkan’a ve TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)’den Serkan Orcan’a bu soruları sorduk...

Bugün 20 milyon kullanıcısı olan “Second Life” adlı üç boyutlu oyunda ODTU’nün de sanal bir kampüsü var. Bu kampüste uzaktan eğitim uygulamalarını destekleyen bir 
proje yürütülüyor. Proje yürütücüsü, ODTU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BOTE) Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu’ya göre sanal kampüsteki 
derslerde öğrencilerin zihinsel ve motor becerileri diğer eğitim yöntemlerine göre daha etkin olabiliyor. Üç boyutlu sanal ortamların eğlenceli olması ve öğrencilerin bu 
ortamda kendilerini daha özgür hissetmesi de sanal kampüs eğitimini önemli kılıyor.  Fotoğraflarından deniz kıyısına yapıldığını öğrendiğimiz “Second Life”daki ODTU 
sanal kampüsünü ve öğretim programını Bulu’yla konuştuk...  

Elektronik eşyalarınızın (televizyon, müzük seti, klima) sizin alışkanlıklarınıza göre “hizmet vermelerini” ister miydiniz? Örneğin yazın sıcağında klimanız siz gelmeden 
önce evi tercih edeceğiniz bir şekilde soğutmuş olsun, eve girer girmez müzik setinizden akşam saatlerinde dinlemeyi sevdiğiniz bir parça çalsın, televizyon, merak ettiğiniz 
bir kanala ayarlanmış olsun... Bağlam Temelli Sayısal Kişilik (Context Based Digital Personality- CBDP) Projesi’yle elektronik cihazlarla gerçek kişiler arasında etkileşimi 
kolaylaştıracak sayısal kişilik yapılarının geliştirilmesi  amaçlanıyor. 2008 yılında başlayıp içinde bulunduğumuz Mart 2011’de bitecek olan projeyi Dr. Serdar Biroğul 
tanıtıyor.

Şubat sayımızda aşkın sanal alemdeki uzantılarını, izdüşümlerini incelemiştik. “Aşkın @ hali” dosya konumuz medyada büyük ilgi gördü. Bu konudaki haber bültenimiz 
büyük gazetelerde ve yüzlerce internet sitesinde yer aldı. Ayrıca haberimizi bazı radyolar da duyurdu. Ayrıntılarını ilerideki sayfalarda okuyucağınız  yankıları sizinle 
paylaşmak istedik... 
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