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AIRTIES BITTORRENTTM TEKNOLOJĠSĠNĠ 

ÜRÜNLERĠNE TAġIDI 

AirTies,  BitTorrentTM teknolojisini ürünlerine entegre etti. Bu yeni 

teknolojiyle birlikte bilgisayar açık olmasa dahi, torrent içerikleri harici 

USB diske indirilebilecek. 

 

İnternetten film indirmenin en yaygın yolu olan BitTorrentTM teknolojisi, AirTies ürünlerine 

taşınıyor. AirTies’ın BitTorrentTM ile yaptığı işbirliği ile AirTies ürünlerine eklenen bu yeni 

teknoloji sayesinde, bilgisayara bile gerek olmadan torrent içeriklerini doğrudan AirTies 

ürününe bağlı USB diske indirmek mümkün hale geliyor.  

 

Birçok internet kullanıcısının medya arşivi oluşturmak için kullandığı BitTorrentTM teknolojisi, 

AirTies ile çok daha kolay ve ulaşılabilir hale geliyor.  Mevcut durumda, bilgisayar üzerinden 

torrent linklerinin programın ara yüzüne eklenmesi ile kullanılan uygulamanın zorluklarından 

bir tanesi, özellikle yüksek boyutlu ve uzun medya dosyalarının yüklenebilmesi için 

bilgisayarın açık tutulması gerekliliği…  Üstelik kullanıcının bilgisayar başında olmadığı 

durumlarda herhangi bir elektrik veya internet kesintisi yaşanırsa, bilgisayara uzaktan 

müdahale şansı olmadığı için dosya yüklemesi de yarıda kalabiliyor.  

 

BitTorrentTM teknolojisini barındıran AirTies ürünlerinde ise torrent içerikleri doğrudan modem 

veya kablosuz medya sunucu  bağlı olan USB harici diske indiriliyor. Böylece bilgisayara hiç 

ihtiyaç duyulmadan istenen içerikler yüklenebiliyor. Program, elektrik veya internet 

kesintilerinden de etkilenmiyor ve bağlantı geldiği anda indirmeye kaldığı yerden devam 

ediyor.  

 

UZAKTAN ERĠġĠM ĠLE ĠSTEDĠĞĠNĠZ YERDEN ĠSTEDĠĞĠNĠZ ZAMAN  

BitTorrentTM teknolojili AirTies ürünleri ile evde olmasanız dahi uzaktan erişim ile evde 

indirmekte olduğunuz torrent dosyalarının durumunu görebilir, yeni torrent dosyaları 

indirmeye başlayabilirsiniz. Uzaktan erişim özelliği ile BitTorrentTM kimliğinizi girerek 

ulaşacağınız arayüz sayesinde internet erişiminizin olduğu dilediğiniz yerden torrent 

işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Android uygulaması da bulunan programa tabletler ve akıllı 

cep telefonlarından da ulaşılabiliyor.  
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ĠNTERNETTEN ĠNDĠR TV’DE ĠZLE 

DLNA desteği de bulunan AirTies BitTorrentTM cihazlarla Akıllı TV’lere medya içeriğini kablosuz 

olarak göndermek de mümkün… Böylece AirTies cihazınıza bağlı diskinize indirdiğiniz tüm 

içerikleri kablosuz olarak Akıllı TV’nizde izleyebilirsiniz.    

 

AirTies’ın yeni medya sunucusu Air 4742 ve yeni modemi Air 5650’de yer alan BitTorrentTM 

teknolojisinden, www.airties.com adresinden ulaşılabilecek yazılım güncellemesiyle mevcut 

AirTies kullanıcıları da yararlanabilecek.     

 

Tek TuĢla Kurulum ve Güvenlik 

AirTouch teknolojisi sayesinde karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olan kablosuz ağ güvenliği 

yapılandırması otomatik olarak gerçekleşir. Ürünlerin üzerinde yer alan AirTouch düğmesi 

sayesinde bilgisayarların kablosuz ağa güvenli olarak bağlantısı tek bir dokunuşla gerçekleşir.  

 

Tek TuĢla Mesh Ağı  

AirTouch teknolojisi ile kablosuz ağ altyapısını genişleterek MESH ağı kurmak kolaylaşır. 

Evinizin ya da ofisinizin büyüklüğü ne olursa olsun kablo çekmeye gerek kalmadan kablosuz 

ağın etki alanı istenildiği kadar genişletilebilir. Bunun için sinyalin zayıfladığı noktalara 

AirTouch teknolojisine sahip erişim noktalarını yerleştirmek ve AirTouch düğmesine basmak 

yeterlidir.   

 

Kolay Ağ Yönetimi 

AirTies Network Asistanı (ANA) sayesinde,  ağa bağlı tüm cihazlar tek bir uygulama üzerinde 

yönetilebilir, yapılan tüm değişiklikler otomatik olarak diğer erişim noktalarına ulaşır. 

Cihazınızın yazılım güncellemesi ANA programı sayesinde otomatik olarak yapılır. 

 

Önemli Not: “İnternetteki bazı torrent dosyaları fikri hakları ihlal edebilir. AirTies söz konusu 

fikri hakları ihlal eden dosyaları yüklemeden önce potansiyel riskleri araştırmanız konusunda 

kullanıcıyı uyarır. Bu yüklemelerden yalnızca kullanıcı sorumlu olacaktır. AirTies bu 

yüklemelere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir.” 

 

 

AirTies Hakkında: 2004 yılında ABD Silikon Vadisi’nden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik bir 
ekip tarafından kurulan AirTies, elektronik cihazları birbirine, internete ve insanlara kablosuz olarak 

bağlayan ürünler geliştiriyor.  Ürün portföyünde kablolu-kablosuz yerel ağ ürünleri (LAN) internet 

üzerinden telefon (VoIP), aksesuarlar ve internet üzerinden televizyon (IPTV) ürünleri yer alıyor.  
AirTies, bugün geldiği noktada, başta Doğu ve Kuzey Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 

ev kullanıcıları ve KOBİ’ler için çözüm geliştiriyor. Türkiye’deki tüm telekom operatörleri ile işbirliği 
bulanan AirTies,  başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen telekom operatörleri ile de projeler 

gerçekleştiriyor. Türkiye’de Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip 82 şirketten biri olan AirTies, uzman Ar-Ge 

kadrosu ile çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine kendi ürünlerini tasarlayıp geliştiriyor. 
Faaliyet gösterdiği pazarların altyapısı, dinamikleri ve tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 

ürün geliştirme yapan AirTies, bu yaklaşımın sonucu olan yerelleştirme stratejisi ile girdiği pazarlarda 
hızlı bir büyüme sergiliyor. IP ve Web TV projelerine yönelik çözümleri ile birçok uluslar arası ödüle 

layık bulunan AirTies, müşteri odaklı yaklaşımını Ar-Ge gücüyle birleştirerek kullanıcıların hayatını 
kolaylaştıran teknolojiler geliştiriyor. 

 


