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Tablet işletim sistemini masaüstüne 
taşıdığı için bir çok eleştiriye maruz 
kalan Windows 8, beklentilerin çok 

üzerinde satış rakamlarına ulaştı. Microsoft’un 
geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre bir ay 
içinde 40 milyon adet Windows 8 lisansı satıldı. 
Microsoft’un şu zamana kadar en yüksek satış 
rakamına ulaşmış ürünü Windows 7 ilk 10 
hafta içinde 60 milyon adet satmıştı. Böylece 
Windows 8 satışları, Windows 7 satışlarını 
yakalamış oldu.

Microsoft satılan bu 40 milyon lisansın ne 
kadarının yükseltme lisansı, ne kadarının 
donanım üreticilerine verilen OEM lisansı 
ve ne kadarının kurumsal lisans olduğunu 
açıklamazken, satışlardan çok memnun 
olduklarını duyurdu.

Windows 8’in yüksek satışlarında firmanın 
yaptığı reklamların ve donanım üreticileri ile 
yapılan anlaşmaların etkili olduğu tahmin 
ediliyor. Ayrıca Ocak 2013’e kadar geçerli 
olan sadece 39.99 dolarlık yükseltme 
sürümü kampanyasının da satışları etkilediği 
konuşuluyor.

Windows 8 satışları tam gaz

Windows 8 ile birlikte duyurulan Windows 
Store’da büyük ilgi görüyor. Microsoft’un 
yaptığı açıklamaya göre şu zamana kadar 
Windows Store üzerinden 1 milyonun üzerinde 
indirme yapıldı.

Yüksek Windows 8 satışları PC pazarının henüz 
ölmediğini ve daha uzun yıllar yaşayacağının 
bir göstergesi. 2011 yılının tamamında Apple 
40 milyon iPad satabilmişti. MacOSX’in toplam 
kullanıcı sayısı ise sadece 66 milyon. Microsoft 
yeni işletim sistemiyle hala BT endüstrisinin 
lideri olduğunu kanıtlamış oldu.

Microsoft bir ay içinde 40 
milyon adet Windows 8 
lisansı sattı

En son DDOS saldırıları siber terör tehlikesini 
tekrar gündeme getirdi. Son yıllarda DDOS 
saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor ve 
DDOS saldırılarının ölçekleri her geçen 
gün artıyor. DDOS saldırıları etkili olsalar 
da şu zamana kadar internetin tamamını 
yavaşlatacak ölçekte bir saldırı yapılamadı. 
Arbor Networks Başkan Yardımcısı Carlos 
Morales’e göre bu kötü senaryo önümüzdeki 
yıllarda gerçekleşebilir. Morales, DDOS 
saldırılarının ölçeğinin her geçen yıl daha 
fazla büyüdüğüne dikkat çekiyor. Morales’e 
göre bunun en büyük nedeni son kullanıcıların 
bant genişliklerinin artması. Günümüzde 
fiber evlere kadar gelmiş durumda ve son 
kullanıcılar 50 mbit – 100 mbit gibi yüksek 
hızlarla internete girebiliyorlar.

Zombilerin dönüşü
DDOS saldırılarının piyonlarını son kullanıcılar 
oluşturuyor. DDOS saldırılarının neredeyse 
tamamına yakını Botnet adı verilen zombi 
bilgisayarlar tarafından gerçekleştiriliyor. 
Önce bir virüs yayılıyor, virüs ile bilgisayarlar 
uzaktan kontrol edilebilen zombi bilgisayarlar 
haline getiriliyor ve daha sonra da bu 
bilgisayarlar DDOS saldırılarında kullanılıyor. 
Şu an Botnet’lerin ulaştıkları ölçek korku 
verecek durumda. Arbor Networks’ün 
araştırmalarına göre sayısı bir milyon hosta 
ulaşan Botnet’ler var.  2011 yılının en büyük 
DDOS saldırısı 101.4 gbps hızında olmuştu. 

İnternet 
çökertilebil ir  mi?

Böyle bir ölçekte bir saldırının önünde 
durmak neredeyse imkansız. Çoğu devlet 
kuruluşunun ve kurumsal veri merkezinin 
bant genişliğinin bant genişliği 10 gigabitin 
altında. DDOS koruma sistemleri ise genellikle 
en fazla saniyede 5 gigabitlik bir saldırıya karşı 
koyabilecek yeterlilikteler. 

Geniş bant internet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla önümüzdeki dönemde 
DDOS saldırıları daha etkili olacak. 1 mbit 
ADSL bağlantısına sahip 100 bilgisayarın 
vereceği zararı 100 mbit fiber bağlantılı bir 
bilgisayar verebiliyor. 100 bin adet 100 mbitlik 
bir  Botnet’in vereceği olası zararları insan 
düşünmek bile istemiyor.

Sorun işletim sistemlerinde
DDOS saldırılarına karşı internet altyapısının 
ve TCP/IP yapısının yeniden tasarlanması şart. 
Yalnız bunlar uzun zaman alan ve masraflı 
çözümler. DDOS saldırıları masaüstü işletim 
sistemlerinin güvenlik açıklarını kullanarak 
gerçekleştiriliyor. Bu yüzden internet 
altyapısını sil baştan yeniden tasarlamak 
yerine masaüstü işletim sistemlerinin 
güvenliği arttırılabilir. Tüm masaüstü işletim 
sistemlerine tam teşekküllü anti virüs ve 
güvenlik duvarı konulması zorunluluğu 
getirilebilir. Ayrıca tüm internet servis 
sağlayıcılara ve barındırma hizmeti veren 
firmalara DDOS koruması koyma zorunluluğu 
getirilebilir.

DDOS büyük bir tehlike ve bu tehlike her 
geçen gün daha artıyor. Eğer önümüzdeki 
yıllarda sürekli çöken bir internet kullanmak 
istemiyorsak şimdiden önlem almak gerekli.

Fiberin evlere 
girmesiyle 
DDOS 
saldırılarının 
tehlikesi daha 
da arttı
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