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Birileri bizi gözetliyor
İşvereniniz Facebook’ta neler yaptığınızı izliyor olabilir

İnternette dolaşırken biri arkanızda dikilse 
ve nereye girdiğinizi hangi epostayı izlese 
bundan hoşlanır mıydınız? Arkanızda 

kimse olmayabilir ama internet erişiminiz 
büyük olasılıkla izleniyor. Çoğumuz internete 
işyerinden, okuldan ve halka açık kablosuz 
erişim noktalarından bağlanıyoruz. İnternet 
erişim noktasının sizin kontrolünüzde olmadığı 
yerlerde hiç bir zaman erişiminizin izlenip 
izlenmediğinden emin olamazsınız.

Çoğu işyeri çalışanlarının internette ne 
yaptığını takip etmek için özel yazılımlar 
kullanıyor. Birkaç yüz dolara kolayca elde 
edilebilen bu yazılımlar internette girilen 
sitelerden, e-postalara, anında mesajlaşmaya 
kadar tüm internet trafiğini denetliyor. Genel 
anlamda kullanım raporları oluşturmanın 
yanında kişisel bazda kullanım detayları da 
izlenebiliyor.

Geleneksel ağ izleme yazılımları uzun 
zamandır var. Neredeyse kurumsal 
işyerlerinin tamamı bu yazılımları kullanıyor. 
Bazı firmalar çalışanlarını bu yazılımların 
kullanıldığı konusunda bilgilendirirken bazıları 
da izlemeyi gizlice yapıyor. 

Sosyal ağ izleme yazılımları
İletişim izlemede yeni  trend ise sosyal ağ 
izleme yazılımları. Bu yazılımlar çalışanların 
ne yaptıklarını iş yerinde izlemekte kalmayıp, 
ev kullanımlarını da takip ediyorlar. Facebook, 
Youtube, Linkedin, Twittter gibi sosyal ağları 
izleyen bu yazılımlar, çalışanın internetteki 
tüm hareketlerini patrona sunuyor.

Gartner’ın yayınladığı rapora göre sosyal ağ 
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izleme yazılımları şu an ABD’deki şirketlerin 
yüzde onu tarafından kullanılıyor. Bu 
yazılımların kullanım oranlarının 2015 yılında 
yüzde 60’a ulaşacağı öngörülüyor.

Firmalar bu yazılımları şirketleri hakkında 
bilgilerin dışarı sızmasını takip etmek 
amacıyla kullanıyorlar. Eğer bir çalışan şirketi 
hakkında bilgileri paylaşıyorsa işveren bunu 
hemen görüp gerekeni yapabiliyor.

Kişisel iletimin mahremiyetini ve bireysel 
özgürlükleri tamamen ayaklar altına alan 
bu programların kullanımını denetleyen 
herhangi bir yasal düzenleme de yok. Şirketler 
istedikleri gibi istedikleri kişi hakkında 
araştırma yapabiliyor. Facebook, Twitter, 
Linkedin gibi yerlerde paylaşılan halka açık 
bilgiler olduğu için bu konuda bir yasal 
düzenleme yapmak da oldukça zor. 

Gartner’ın raporuna göre katlanarak 
büyüyecek olan sosyal ağ izleme yazılımları 
önümüzdeki yıllarda insanları sosyal 
ağlarda daha dikkatli olmaya zorlayacak. 
İşverenler çalışma saatleri dışında da 
çalışanlarını gözler hale gelecek. Bu tür 
yazılımlar aslında gitgide yayılan küresel 
paranoyanın bir parçası. Herkes başkalarından 
şüpheleniyor ve başkalarına güvenmiyor. 
Bir tek bombayı bulabilmek için milyonlarca 
kişinin üstünü arayan havaalanı güvenlikleri 
gibi bu tür yazılımlar binlerce çalışanın 
özel iletişimini haksız yere izliyor. Git gide 
küçülen dünyada hızlı bir şekilde ayrılıyoruz, 
yabancılaşıyoruz ve güvensizleşiyoruz. Bu tür 
yazılımların kullanımına karşı çıkıp bireysel 
özgürlüklerimizin önemini dile getirmeliyiz.
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Microsoft 6000 elaman arıyor ama bulamıyor!
Programcılık ve yazılım geliştirme alanında kalifiye 
uzman bulamayan firma ABD hükümetini sıkıştırıyor

Microsoft geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 6000 
iş pozisyonunun açıkta olduğunu ve bu pozisyonları 
dolduracak uzman bulmakta zorlandıklarını açıkladı. 
Firma bu yüzden ABD hükümetini daha fazla çalışma 
vizesi vermek için zorluyor.

Microsoft üst düzey yöneticisi Brad Smith açık olan 
6000 pozisyonun 3400’ünü yazılım mühendisleri, 

yazılım geliştiriciler ve programcılardan oluştuğunu belirtiyor. Smith uzman bulmadaki 
sorunlarının iki nedenden oluştuğunu söylüyor. Smith’e göre birinci neden Amerika’daki 
üniversitelerin yeterince bilim, teknoloji ve mühendislik alanında mezun vermemesi. İkinci 
neden de Amerika’nın göçmen politikalarının firmanın yurtdışından yeterince eleman 
getirmesini engellemesi.

Smith ekonominin her sene bilim, teknoloji ve mühendislik alanında 120 bin yeni iş pozisyonu 
yarattığını ama üniversitelerin sadece 40 bin mezun verdiğini söylüyor. Smith’e göre kalifiye 
eleman açığı her sene daha da artarak büyüyecek.
Smith hükümetin mühendislik alanında 20 bin ekstra göçmen kotası koyması gerektiğini 
belirtiyor. 

Cisco ThinkSmart’ı satın alıyor
Firma, konum tabanlı veri analizi alanına bu satın almayla 
girecek

Cisco konum tabanlı veri analizi yazılımları üreticisi 
ThinkSmart’ı alacağını açıkladı. İrlandalı firma ThinkSmart, 
wifi kullanarak kişilerin yerini belirleyebilen bir teknoloji 
geliştiriyor. Bu teknolojinin bir çok kullanım alanı var. 
Bunlardan birisi perakende ve hizmet sektörünün trafik 
yoğunluğuna göre doğru çalışan görevlendirmesine olanak 
tanıyan çözümler. Ayrıca perakende sektöründe kişilerin 
mağazalardaki ilgi alanlarının belirlenmesi de bu teknoloji ile 
mümkün oluyor. 

ABI analistlerinden Patrick Connelly, konum tabanlı veri analizi çözümleri pazarının 2017 yılında 
3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Cisco bu alanda çözümler sunarak karlılığını artırmayı 
planlıyor.
ThinkSmart satın almasının 2013’ün ilk çeyreğinde gerçekleşeceği bekleniyor.

500 bin Android uygulaması Windows’a geliyor!
Android uygulamalarının Windows üzerinde çalışmasını sağlayan App Player yazılımının 
üreticisi BlueStacks, AMD ile anlaştığını açıkladı. Bu anlaşmayla beraber Android yazılımları 
geniş Windows kitlelerine ulaşacak. Anlaşma BlueStacks teknolojisinin AMD AppZone’a 
entegre edilmesini içeriyor. AMD’nin yeni duyurduğu AppZone adlı market uygulaması 500 bin 
Android uygulamasını Windows kullanıcılarına taşıyor.

BlueStacks, App Player’ın ilk beta sürümünü geçtiğimiz 
mart ayında duyurmuş daha sonra çözümü temmuz ayında 
Mac platformuna taşımıştı. App Player kullanıcıları mevcut 
uygulamayı kullanmaya devam edecekler. Bunun yanında App 
Player AMD AppZone’un ana motoru olacak.
Windows 8’in dokunmatik ekran desteklemesi ile Android 
uygulamalarının Windows’a taşınması büyük önem taşıyor. 
Windows Android uygulamaları sayesinde daha da cazip bir 
işletim sistemi olacak.
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O eski halinden 
eser yok şimdi!
Bir zamanlar zirvedeyken şu anda iflasın eşiğine gelen 8 firma

Bilişim sektörü, 

tüm sektörler 

arasında en hızlı 

hareket edeni ve 

en dinamik olanı. 

Bilişim sektöründe 

bir kaç ay içinde 

bir firma milyon 

dolarlar kazanmaya 

başlayabilirken aynı 

şekilde bir zaman 

zirveyi elinde tutan 

firmalar, batmanın 

eşiğine gelebiliyor. 

Geçtiğimiz on sene 

içinde yaşanan büyük 

firma çöküşlerini 

sizler için derledik.

Research in Motion (RIM)

RIM firmasının BlackBerry’si bundan çok değil 2 sene önce ABD’de 
akıllı telefonlar pazarında birinci sıradaydı. Apple Iphone ve Android 
telefonların gelmesiyle bu trend bir anda değişti. Pazar lideri BlackBerry 
bir anda listenin sonlarında buldu. İki sene içinde firmanın yüzde 43’lük 
pazar payı yüzde 11’e geriledi. Firma geçtiğimiz ay ilk çeyrek yıl için 
518 milyon dolar zarar açıkladı. Firmanın 2013 yılında büyük oranda 
çalışanını işten çıkarması bekleniyor.

Kodak

Film ve fotoğraf alanında bir Amerikan ikonu ve dünyanın en 
bilinen markalarından biri olan Kodak geçtiğimiz ocak ayında iflas 
başvurusunda bulundu. 131 yaşındaki Kodak’ın bir numaralı ürünü 
Kodachrome renkli fotoğraf filmiydi. Firma, dijital fotoğrafçılığın 
piyasaya hakim olmasıyla beraber 2009 yılında film üretimine son verdi. 
Film satışlarından yaşadığı zararı telafi etmek isteyen firma dijital 
ürünler alanına girdi. Inkjet yazıcı bile üreten firma bir türlü fotoğraf 
filminde elde ettiği başarıyı bulamadı. Sonuçta firmanın finansal 
kaynakları erimeye başladı. 2004 yılından bu yana tam sene karı 
açıklayamayan firma iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı. Kodak iflas 

başvurusunda özvarlıklarının 5.1, borçlarının ise 6.8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kodak’ın 
batışına en çok sevinen ise Apple ve Google oldu. Bu iki firma şu an Kodak’ın 1100 adet 
patentini ucuza kapatmanın yollarını arıyor.

Palm

Akıllı telefonlar öncesinde mobil alanda kral avuç içi bilgisayarlardı. 
Palm ise bu alanın pazar lideriydi. Firma Amerika’da tüm cep telefonu 
aboneleri arasında yüzde 8.3 orana sahipti. Iphone ve Android 
telefonların piyasaya girmesiyle Palm satışları dramatik bir şekilde 
düşmeye başladı. Firma Pre ve Pixi adlı iki akıllı telefonu piyasaya sürse 
bile satışlarını artıramadı. 2010 yılının başında firmanın ABD pazar payı 
yüzde 5.7’ye geriledi. 2010’un Nisan ayında Hewlett Packard, Palm’i 1.2 
milyar dolara satın aldı. Palm ekibi şu an HP WebOS için çalışıyor.
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AltaVista

İnternetle son on sene içinde tanışanlar için Google 
herşey. Ama Google’dan önce AltaVista vardı. 1995 
yılında kurulan arama motoru zamanın pazar lideriydi. 
1998 yılında Google’un ortaya çıkmasıyla tüm dengeler 
bozuldu. AltaVista, Google karşısında duramadı, 
giderek küçüldü ve sonunda 2003 yılında Yahoo 
tarafından satın alındı. Siteyi 7 sene çalıştıran firma 
2010 yılında ise diğer Yahoo servislerinden geri olduğu 
gerekçesiyle kapattı.

Gateway

90’ların ortalarında ABD’de dizüstü bilgisayar denince 
akla Gateway gelirdi. 2001 yılı itibariyle firmanın 
ülke genelinde yüzlerce mağazası bulunuyordu. 
2001 kriziyle birlikte firma düşüşe geçti. Dell gibi 
global rakipleriyle baş edemeyen firmanın hisseleri 
2001-2002 yılları arasında yüzde 70 oranında düştü. 
Standard & Poor’s firmanın kredi notunu güvenilmeze 
çekti. 28 Mart 2002’de firma 27 perakende noktasını 
kapacağını açıkladı. Sürekli pazar payı kaybeden firma 
Ekim 2007’de Acer tarafından 710 milyon dolara satın 
alındı.

Nokia

2008 yılında Nokia’nın cep telefonu pazarındaki payı yüzde 
40’tı. Firma yüzde 44 kar oranına sahipti ve en yakın 
rakibine fark atmış durumdaydı. Akıllı telefonların ve 
Iphone’un pazara girmesiyle Finli cep telefonu devi sürekli 
kan kaybetmeye başladı. Akıllı telefon pazarında başarılı 
olamayan firma eleman çıkarma yoluna gitti. Geçen Nisan 
ayı itibariyle firmanın pazar payı yarı yarıya azalarak yüzde 
22’ye düşmüş durumda. Nokia, 2013’ün sonuna kadar 10 
bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Firma son çeyreğinde 1 
milyar dolar zarar açıkladı.

Nortel

Dünyanın iletişim teknolojileri alanında öncü 
firmalarından biri olan Nortel, 2008 yılındaki 
ekonomik durgunlukta büyük kan kaybetmeye başladı. 
2009 yılında iflas koruması başvurusu yapan firma 
faaliyetlerinin büyük bir kısmını parça parça satmaya 
başladı. Avaya, Nortel’in kurumsal bölümünü 915 
milyon dolara satın aldı. 2011 Temmuz ayında firma 
6000’e yakın patentini Apple, Microsoft, EMC, RIM ve 
Sony Ericsson’un bulunduğu konsorsiyuma 4.5 milyar 
dolara sattı.

Nintendo

80’lerde, 90’larda ve 2000’lerin başında konsol 
pazarında lider Nintendo’ydu. Microsoft’un Xbox’u ve 
Sony’nin Playstation’ı dengeleri değiştirdi. Oldukça 
başarılı olan ve dünya genelinde milyonlarca satan 
Wii’ye rağmen firma konsol pazarında eski altın 
günlerine dönemedi. Geçtiğimiz çeyrekte firma 220 
milyon dolar zarar açıkladı ve sadece 710 bin adet Wii 
konsolu satabildi. Geçen sene aynı zaman diliminde 
firma 1.6 milyon adet satmıştı.
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HP’den akıllı telefon atağı
Firma Open WebOS ile akıllı telefon ve tablet pazarını hedefliyor

HP geçtiğimiz ay açık kaynak kodlu Open WebOS 1.0’ı piyasaya sürdü. İşletim sistemi 
hem akıllı telefonlar, tabletler ve PC’lerde çalışabiliyor.  Open WebOS hem mobil hem 
de masaüstü cihazlarda geliştirme yapılmasına olanak tanıyan Enyo 2 platformunu 
destekliyor.

HP, 2010 yılında avuçiçi bilgisayar üreticisi Palm’i 1.2 milyar dolara satın almıştı. 
Open WebOS bu satın almanın bir meyvesi oldu. Firma uzun süren tartışmalar 
sonunda Open WebOS’u açık kaynak kodlu olarak üretmeye karar verdi.

HP şu günlerde kurumsal pazara yönelik bir tablet bilgisayarı piyasaya sürmeye 
hazırlanıyor. Firmanın ne zaman Open WebOS tabanlı bir ürün çıkaracağı ise henüz 
bilinmiyor.

Bankalara Ortadoğu’dan DDOS saldırısı
Büyük Amerikan bankaları  siber saldırının hedefi oldu

Geçtiğimiz ay aralarında Bank of America, Citigroup, J.P Morgan Chase, US 
Bank ve Wells Fargo’nun da bulunduğu büyük Amerikan bankalarına DDOS 
saldırıları düzenlendi. Uzmanlar saldırıların Ortadoğu’dan geldiğini bu saldırıların 
arkasındaki nedenin Hz. Muhammed’i aşağılayan filme tepki olduğunu açıkladılar.

Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) tehdit 
seviyesini en yüksek seviyeye çekti.  DDOS saldırıları finansal kurumlarda geçici 
servis çökmelerine ve yavaşlamalarına yol açtı.

Kendilerini Izz ad-Din al Qassam Siber Savaşçıları olarak adlandıran bir grup 
saldırıları üstlendi. 
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Önümüzdeki mali yıl tasarruf 
yapmaya karar veren firma işten 
çıkarmalar yapacak

1 Ekim’de başlayan mali yılında 135 milyon ile 235 
milyon dolar arası tasarruf hedefleyen Avaya, işten çıkarmalara hazırlanıyor.  Ne kadar eleman 
çıkaracağını açıklamayan firmanın dünya genelinde 17 bin çalışanı bulunuyor.

Avaya geçtiğimiz aylarda Radvision adlı video konferans çözümleri firmasını 230 milyon dolara 
bünyesine katmıştı. 30 Haziran’da biten son çeyreğinde 1.25 milyar dolar gelir açıklayan 
firmanın gelirleri geçtiğimiz sene aynı dönemde 1.37 miyar dolar olarak gerçekleşmişti. Firma 
işten çıkarmalarla karlılığını artırmayı planlıyor.

Intel gözünü tablete dikti

Atom Z2760 işlemcisi Windows 8’de yüksek performans ve 
uzun batarya ömrü vaat ediyor
Intel geçtiğimiz hafta tablet bilgisayarlara yönelik yeni 
işlemcisi Atom Z2760’ı duyurdu. Windows 8’in performansını 
ve batarya süresini artırmayı hedefleyen bu işlemcinin ekim 
ayının sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Masaüstü pazarının açık ara lideri Intel bu hamle ile tablet 
pazarında yer kapmak istiyor. Tablet ve akıllı telefonlar 
pazarında ARM işlemcilerin hakimiyeti bulunuyor. Masaüstü 

satışlarının düşmesi ve kullanıcıların tablet bilgisayarlara yönelmesi Intel’i bu stratejik adımı 
atmaya zorladı.
Intel şu an tablet pazarında çok küçük bir orana sahip. Windows 8’in piyasaya girmesi ile 
Intel dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Şu zamana kadar Microsoft-Intel işbirliği hep başarılı 
meyveler verdi. Tablet alanında bu işbirliği nasıl sonuçlar yaratacak beraber izleyeceğiz.

Sabit disk pazarı yaralarını sarıyor

Bu sene 524 milyon adet sabit disk satılacak

Geçtiğimiz sene Tayland’da yaşanan sel felaketinden sonra sabit disk fiyatlarında büyük artışlar 
yaşanmış ve satışlar düşmüştü. Pazar araştırma firması IHS iSuppli’nin son raporuna göre sabit 
disk satışlarının bu sene tavan yapması bekleniyor. Satışları son zamanların gözde ürünleri 
Ultrabook’ların ve Windows 8’in artırması bekleniyor. 2012 yılı sonuna kadar toplamda 524 
milyon adet sabit disk satılması bekleniyor. Bu rakam geçtiğimiz seneye göre yüzde 4.3 daha 
fazla.

IHS satışlarda artışa rağmen sabit disk fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini tahmin 
ediyor. IHS’ye göre fiyatların normal seviyelere inmesi 2014 yılını bulacak. Tayland’daki sel 
felaketinden sonra sabit disk fiyatları ortalama yüzde 28 oranında artmıştı.

Sabit disk satışlarında en büyük etkiyi yakında piyasaya çıkacak olan Windows 8 yapacak. 
Windows 8 ile yeni bilgisayar satışları artacak ve bu satışlar sabit disk pazarını olumlu yönde 
etkileyecek.

IHS önümüzdeki dönemde mekanik disk ve SSD’lerden oluşan melez ürünlerin kullanımının 
artacağını öngörüyor. Geçen sene bu alanda sadece Seagate firması ürünler üretiyordu. Şimdi 
ise Western Digital ve Toshiba da bu kervana katıldı.
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