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Katlanabilir ekranlardan, bulut 
teknolojilerine önümüzdeki 10 yılda, 
PC dünyası nasıl şekillenecek?

Bundan 10 yıl sonra nasıl bir kişisel bilgisayar 
kullanacağız hiç merak ettiniz mi? Bu soruya 
yanıt vermek gerçekten çok zor. Şu an PC 
dendiği zaman akla hâlâ ilk önce masaüstü 
ve dizüstü bilgisayarlar geliyor ama tablet ve 
akıllı telefonlar da hızlı bir şekilde hayatımızda 
yer alıyorlar. Diğer taraftan bulut tabanlı 
hizmetler de hızlı bir şekilde artıyor. Çok 
değil beş yıl önce abonelik tabanlı kurumsal 
uygulamaların sayısı bir elin parmaklarını 
geçmezken, günümüzde abonelik opsiyonu 
sunmayan yazılımlara tuhaf gözlerle 
bakıyoruz.

Geçmişe geri dönüş
PC denince sadece donanımı anlamamak gerekiyor. 
PC donanım, işletim sistemi ve yazılımların bir 
bütünü. Önümüzdeki 10 yılda işletim sistemleri ve 
yazılımların da büyük oranda değişeceği öngörülüyor. 
İşletim sistemleri daha mobil olacak, bağlı olmak 
daha önem kazanacak ve bulut tabanlı yazılımlar 
piyasanın hâkimi olacak. Belki de bulut tabanlı 
yazılımların artmasıyla PC’lerde bir geriye doğru 
gelişim yaşanacak ve aptal ekranların dönemi geri 
gelecek. Çünkü bulut tabanlı bir yazılımı çalıştırmak 
için ne güçlü bir işlemci ne de fazla bellek gerekiyor. 
Ayrıca yüksek hızlı İnternet bağlantıları sayesinde 
sabit sürücü ihtiyaçları da ortadan kalkıyor. Böylece 
yakın gelecekte bilgisayarlar, sadece network 
bağlantıları olan aptal kutular haline gelebilir. Her 
şeyin merkezi sunucularda saklandığı, tam anlamıyla 
bir siber uzayla tanışabiliriz. Bu yeni yapı yazılım 
korsanlığının da sonunu getireceği için yazılım 
firmaları tarafından ciddi olarak destekleniyor. Hatta 
gelecekte işletim sistemleri de bulut tabanlı olabilir. 

Kullanıcılar işletim sistemi kurmak yerine sadece 
İnternet’e bağlanıp bulut tabanlı masaüstlerine 
erişebilirler. Bulut tabanlı işletim sistemleri şimdiden 
kendilerini göstermeye başladılar. Jolly Cloud 
bunlardan en popüler olanı. Bu işletim sistemi, 
tamamen web tabanlı ve hem PC’ler hem de IOS ve 
Android üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda Microsoft 
ve Apple bulut tabanlı işletim sistemleri tasarlamaya 
başlarlarsa şaşırmamak gerekli.

Önümüzdeki 10 yıl PC’lerin en şekilde olacağını tam 
olarak kestiremiyoruz ama şuna eminiz ki şu anki 
yapılardan çok farklı olacaklar. PC denince akla şu 
an işlemci, bellek ve sabit sürücü geliyor. Gelecekte 
ise PC denince akla görüntü ve kullanıcı arabirimi 
gelecek. PC’ler kullanıcıları en hızlı şekilde siber 
uzaya bağlayan anahtarlar haline gelecekler.

Silikona devam
Eskiden işlemcilerde Moore yasası hâkimdi ve 
her 18 ayda bir işlemci hızları ikiye katlardı. 
Moore yasası, uzun zamandır işlemiyor 
bunun en büyük nedeni silikon tabanlı işlemci 
mimarisinin limitlerine yaklaşmış olması ve 
ısı sorunları. Artık işlemci üreticileri, saat 
hızlarını artırmak yerine mimarileri geliştirme 
üzerine çalışıyorlar. Nano işlemciler hâlâ daha 
emekleme safhasında ve sadece laboratuar 
ortamlarına kullanılıyor. Intel ve AMD’nin 
yol haritalarına göre, daha uzunca bir süre 
silikon teknolojileriyle yetinmek zorunda 
olacağımız. Bunun en büyük nedeni maliyetler. 
Bir mikroişlemci fabrikası (Central Processing 
Unit- CPU) yaklaşık 3 milyar dolara kuruluyor 
ve silikon teknolojisi tüm ekosistemi ile 
oturmuş bir platform. Nano teknoloji için 
işlemcilerden tutun anakartlara, belleklere 
kadar her şeyin değişmesi gerekiyor ve bu da 
büyük maliyetler anlamına geliyor. İşlemci 
üreticileri zaten büyük kârlar elde ettikleri 
için mevcut konumlarını korumayı inovasyona 
tercih ediyorlar. Intel, işlemci pazarında 
bir tekel konumunda ve AMD onun çok 
gerisinden geliyor. Rekabetin az olması hızını 
yavaşlatıyor.
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Katlanabilir 
ekranlar
Önümüzdeki dönemde PC’lerde taşınabilirlik 
özelliklerinin devrimsel bir şekilde değişeceği 
öngörülüyor. Bu değişikliklerin başında 
görüntü teknolojileri gelecek. Katlanabilir 
ekranlar dizüstü bilgisayarların, tabletlerin 
ve akıllı telefonların tamamen değişmesine 
yol açacak. Bu alanda Samsung’un çok 
ciddi çalışmaları var ve firma, 2011 yılında 
Consumer Electronics Show fuarında 
katlanabilir ilk ürünlerini gösterdi. Samsung, 
yakın zamanda bu ürünleri satışa hazır hale 
getirmeyi planlıyor. Katlanabilir ekranların 
ortaya çıkması ile tüm notebook pazarı bir 
anda değişebilir. Çünkü şu an çoğu kişi yeni 
dizüstü alma konusunda isteksiz gözüküyor. 
Beş yıl öncesinin bir dizüstü bilgisayarı şu an 
piyasadaki tüm uygulamaları çalıştırabiliyor 
ve sunulan yenilikler çoğu kişi için yeni 
bir bilgisayar almak için yeterli gelmiyor. 
Katlanabilir bilgisayarlar ise yeni bilgisayar 
almak için ciddi bir motivasyon olabilir.

Tehlikeli tekel, 
Google
Mobil işletim sistemlerinden, ofis 
yazılımlarına kadar her alana el atan 
Google, tehlikeli bir tekel olma yolunda 
hızla ilerliyor.
Google, hızla tehlikeli bir tekel olma 
yolunda. 1998 yılında Google, sadece 
bir arama motoruydu. Şimdi ise 
neredeyse İnternet dünyasının her 
alanında yer alan devasa bir tekel. 
Firmanın tekelleşme yolunda ilk adımı, 
2007 yılında DoubleClick firmasını satın 
almasıyla başladı. Bu satın almadan 
sonra strateji değiştiren firma hızlı bir 
büyüme trendine girdi. Google Chrome 
web tarayıcısını piyasaya süren firma 
kısa bir süre içinde tarayıcı pazarında 
yüzde 19 gibi ciddi bir pay elde etti. Şu 
an Google Chrome, Firefox’tan sonra 
ikinci durumda bulunuyor. Firma 
sadece Google Chrome’u geliştirmekle 
sınırlı kalmadı. Android OS ve 
ChromeOS’u geliştiren firma mobil 
pazarda da pazar lideri haline geldi.

Büyük G sizi izliyor
Google, arama motoru pazarının 
tartışmasız lideri ama firma bununla 
yetinmiyor ve diğer pazarlara da 
gözünü dikmiş durumda.

Gelirlerinin tamamına yakınını 
reklamlardan elde eden Google, bir 
arama motorunun olma ötesinde bir 
enformasyon bankası konumunda. 
Firma milyonlarca insanın İnternet 
arama bilgilerinin de sahibi konumda. 
Politik görüşlerinizden, hobilerinize 
kadar her türlü bilgiye Google sahip. 
Firma bu bilgilerden para kazanma 
konusunda da geri kalmıyor. Sizin ilgi 
alanınıza göre reklamlar göstererek 
büyük kârlar elde ediyor.

ABD’nin tekel konusunda Avrupa’ya 
göre daha esnek yasaları bulunuyor. 

Avrupa Birliği (AB) ise tekelciliğe tamamen 
karşı. Google’ın hızlı bir şekilde büyüyerek 
rakiplerine saf dışı bıraktığını gören AB, 
2011 yılında Google’un tekel olup olmadığı 
konusunda bir araştırma komisyonu kurdu. 
Google’a yöneltilen en büyük suçlama 
ise, reklam fiyatlarını manipule etmesi ve 
sitelerin rakip firmalardan reklam almasını 
engellemesi. Araştırma hâlâ sürüyor ve henüz 
bir karar verilmemiş durumda. Eğer Google 
tekel olarak kabul edilirse firmayı milyarlarca 
Euro’luk cezalar bekliyor.

Müşterinin önemi yok
Google o kadar güçlü ve büyük ki önünde 
kimse duramıyor. Bu büyüklüğünü her zaman 
kendi lehine kullanan firma, müşterilerine 
ise neredeyse hiç önem vermiyor. İnternet’te 
tekel olduğu için Google’de reklam vermek 
büyük önem taşıyor. Çoğu firma Adwords 
sistemi üzerinden reklam veriyor. Herhangi 
bir nedenden Google Adwords hesabınız 
kapatılırsa bu hesabınızı geri almanız da 
mümkün değil. Hesabınızın neden kapatıldığını 
sorduğunuz zaman da Google’dan sadece 
“sözleşme şartlarını ihlal ettiniz” yanıtını 
alıyorsunuz. Size de hiçbir açıklama 
yapılmıyor. Diğer yandan herhangi bir 
nedenden dolayı arama motoru sonuçlarından 
çıkartılırsanız tüm işiniz iflas edebiliyor. 
İnternet Google’ın yaptığı korku hikâyeleriyle 
dolu. İşin kötü yanı, Google’a kimse ama 
hiç kimse müdahale edemiyor. 38 milyar 
dolarlık yıllık geliri, 30 bin çalışanı ve arama 
motorunda 66’lık pazar payı ile Google, çoğu 
ülkeden daha güçlü konumda. Arama motoru 
kullanımı ve Gmail üzerinden elde ettiği kişisel 
verilerin değeri ise paha biçilmez durumda.
Çoğu bilimkurgu romanında, dev şirketlerin 
gelecekte dünyayı yöneteceğinden söz dilir. 
Google, bu hızla büyümeye devam ederse bu 
bilimkurgu değil gerçek olacak. Bu kadar 
değerli bilgilere sahip, alanında hiçbir firmanın 
yaşamasına olanak tanımayan ve gerektiğinde 
rakiplerini satın alan bir şirket, istediği her 
şeyi yapabilir. Paranın yönettiği dünyada parayı 
ve gücü elinde toplayan bir devin önünde 
kimse duramaz...
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Facebook balonu 
patladı
42 dolardan halka açılan Facebook hisseleri, 
31.9 dolara düştü.
Facebook, 2 hafta önce halka açıldı. Aylarca 
süren hazırlık evresinden sonra borsaya açılan 
firmada beklentiler büyüktü. 421.2 milyon adet 
hissesini piyasaya süren firma, beklentileri 
yerine getiremedi. Firmanın hisseleri 42 
dolardan satışa sunulmuştu. Yatırımcıların büyük 
beklentilerle satın aldığı Facebook hisseleri, hızlı 
bir şekilde düşüşe geçti. Bu yazı hazırlanırken 
son hisse değeri 31.91 dolar seviyesindeydi. 
Facebook’tan para kazanmak isteyen yatırımcılar 
para kazanmayı bırakın paralarının yüzde 
20’sinden fazlasını kaybettiler. Çoğu analiste 
göre Facebook hisseleri, aşırı değerli olarak 
piyasaya sürülmüştü. Hızlı düşünün nedeni 
buydu. Sonuçta her ne kadar 800 milyon 
kullanıcıya sahip olsa da Facebook, büyük 
kârlar elde eden firma değil. 100 milyar doların 
üzerinde bir değer mantıklı değildi. Analistlerin 
bu öngörüsü doğru çıktı ve fiyatlar hızla aşağıya 
düştü. Çoğu analist Facebook hisselerindeki 
düşüşün daha da devam edeceğini öngörüyor.
Facebook, herhangi bir ürün üreten bir firma 
değil. Firmanın en büyük katma değerini 
kullanıcılar oluşturuyor. Kullanıcıların çoğu 
ise ekonomik anlamda çok büyük anlam ifade 
etmeyen gençler ve çocuklar. Firma, sadece 
reklamlardan para kazanıyor ve reklam alanında 
Google’ın çok ama çok gerisinde. Facebook’a 
yatırım yapanlar bir bakıma geleceğe ve 
hayallere yatırım yaptılar. Büyük yatırımcılar ise 
daha tedbirli davrandı ve bu satın almadan uzak 
durdu. Beklentilerin gerçekleşmemesindeki en 
büyük neden buydu.
Peki Facebook’tan kim kazandı? Kuşkusuz en 
büyük kazanan Facebook’un genç sahibi Mark 
Zuckerberg oldu. Milyarderler kulübüne giren 
Zuckerbeg 17.5 milyar dolarlık bir servetin sahibi 
oldu. Zuckerberg dışında zamanında Facebook 
hisseleri alan U2 solisti Bono ve Facebook 
kurucularından Eduarda Severin büyük 
servetlere sahip oldular. Normal yatırımcı ise bu 
halka açılmadan deyim yerindeyse havasını aldı.

Blackberry kan 
kaybediyor
Android ve IOS, Blackberry’nin korkulu 
rüyası oldu.

IDC’nin yayınladığı rapora göre 2011 yılında yüzde 
13.6 pazar payına sahip olan Blackberry, 2012 yılının 

ilk çeyreğinde yüzde 6.4’e geriledi. 
Blackberry hızla kan kaybederken 
rakipleri IOS ve Android ise büyük satış 
rakamlarına ulaşıyor.

Mobile işletim sistemleri pazarında 
Google Android yüzde 50.9 ile pazar 
lideri konumunda. Android’in büyüme 
hızı inanılmaz bir hızda. İşletim sistemi 
yüzde 145’ün üzerinde bir yıllık büyüme 
oranına sahip. 2012’nin sadece ilk 
çeyreğinde 89.9 Android cihaz satıldı. 
Android’i yüzde 23 ile Apple IOS takip 
ediyor. 2012’nin ilk çeyreğinde 35.1 
milyon iPhone ve iPad satıldı. 

Apple IOS yıllık yüzde 88.7 büyüme 
oranına sahip. Nokia’nın eski tüfek 
işletim sistemi Symbian ise, yüzde 
6.8 pazar payını elinde tutuyor. Bir 
zamanların pazar lideri Blackberry, 
yüzde 6.4 pazar payıyla ancak dördüncü 
sıraya oturabiliyor. Beşinci sırada ise 
ilginç bir şekilde Linux bulunuyor. 
Geçtiğimiz çeyrekte 3.5 milyon adet 
Linux cep telefonu ve tablet satıldı ve 
Linux mobil işletim sistemleri pazarında 
yüzde 2.3 paya sahip. Linux’un pazar 
payı Windows Mobile ve Windows Phone 
7’nin toplamında daha fazla durumda. 

Microsoft’un mobil arenadaki pazar 
payı sadece yüzde 2.2 seviyesinde ve 
ilk çeyrekte 3.3 milyon Windows mobil 
cihaz satılmış durumda.
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Windows XP kullanmak 
5 kat daha masraflı!
Windows XP, 11 yıllık bir işletim sistemi olmasına rağmen 
hâlâ birçok kurum tarafından kullanılmaya devam ediyor. 
Microsoft ise Windows XP kullanıcılarını Windows 7’ye 
taşımak için elinden geleni yapıyor. İlk önce Windows XP’nin 
güncellemeleri iptal edildi. 

Son olarak da firma 2014 yılında 
Windows XP için güvenlik yamaları 
çıkarmayı bitireceğini açıkladı. 
2014 yılında Windows XP Microsoft 
için tarih olacak. Kullanıcılar ise 
hâlâ Windows XP kullanmakta 
direniyorlar. Bunun en birinci 
nedeni, işletim sisteminin daha 
az sistem kaynağı harcıyor 
olması. Böylece firmalar, sistem 
parklarını yenilemeden Windows 
XP kullanmaya devam ediyorlar. 
Windows 7’ye geçiş donanım 
güncellemeleri anlamına geliyor. 
Çoğu şirket de bundan kaçınıyor. 
Bu trendi fark eden Microsoft, 
geçtiğimiz hafta yeni bir araştırma 
yayınladı. 

Bu araştırmaya uğraşmaya 
yüzde 90 göre, Windows XP 
kullanmak, Windows 7’ye göre 
5 kat daha masraflı. Bunun 

nedenlerinin en başında ise Windows 7’nin siber saldırılara 
karşı çok daha korunaklı olması. Yapılan araştırmaya göre 
Windows 7 kullanıcıları, Windows XP kullanıcılarına göre 
zararlı yazılımlarla daha az zaman ayırıyorlar. Ayrıca sistem 
çökmelerinden kaynaklanan zaman kaybı Windows 7’de çok 
daha az yaşanıyor. 
Microsoft bu avantajlara dikkat çekerek kullanıcıları Windows 
7 işletim sistemine geçmeye teşvik ediyor. Yalnız firmanın işi 
hiç de kolay değil. IDC’nin araştırmasına göre toplam Windows 
kullanıcılarının yüzde 42’sini Windows XP kullanıcıları 
oluşturuyor. 

Bu yüzden 2014 yılında tüm kullanıcıların Windows 7 ve 8 
platformlarına geçmesi pek olası gözükmüyor.

iTunes’a ciddi rakip: 
Music Hub
Samsung ve Apple rekabeti hız kesmeden devam ediyor. 
Bu sefer Samsung, Apple’ın en başarılı ürünü iTunes’a 
gözünü dikti. Geçtiğimiz hafta Music Hub adlı ürününü 
duyuran firma, Apple’ın bu alandaki tekelini kırmayı 
hedefliyor. Bir iTunes klonu olarak nitelendirebileceğimiz 
Music Hub, 19 milyon müzik parçasına ulaşıma olanak 
tanıyor. Ayrıca kullanıcılar tüm müzik arşivlerini buluta 
yükleyerek istedikleri yerden erişebiliyorlar. Spotify 
benzeri akışkan müzik servisi de sunan Music Hub’a 
ayda 15 dolar ödeyerek erişebiliyorsunuz. iTunes ise aynı 
servisi sadece senede 24.99 dolara sunuyor. 

Music Hub’ın tek büyük dezavantajı sadece Galaxy S III cep 
telefonları ile çalışıyor olması.

Music Hub ile Samsung, Android 
platformunun iTunes’u olmayı 
hedefliyor. Apple’ın başarısının 
ardında iTunes’un büyük payı 
bulunuyor. Samsung Music 
Hub ile aynı başarıyı Android 
platformunda yakalamak istiyor. 
Firma donanımsal olarak başarılı 
ürünleriyle piyasada büyük pay 
elde etmeyi başardı. Music Hub 
çözümü ile de içerik alanındaki 
eksikliği doldurmayı hedefliyor. 
Şimdi akıllardaki en büyük soru ise 
Apple’ın büyük bir hamle yaparak 
iTunes’ı Android platformuna 
taşıyıp taşımayacağı. Eğer Apple 
radikal bir karar yaparak iTunes’un 
Android versiyonunu çıkarırsa tüm 
dengeler değişebilir. 

Tabii Google’un Android Market’te 
bu uygulamaya izin verip 
vermeyeceği de ayrı bir soru 
işareti. Henüz hiç bir şey belli değil 
ama önümüzdeki dönemde mobil 
içerik pazarının kızışacağı aşikâr. 
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