
Tedpex
Teknolojisi ?

Uptadenet sertifika ve lisans doğrulaması için 
Tedpex kullandığını biliyormuydunuz ?



Tedpex Nedir:

Tedpex uptadenet in sertifika hizmetlerinde sertifika sahipleri için sertifika doğrulama 

sürecinde sağlanan güvenlik amacıyla oluşturulmuş kod tabanlı güvenlik sistemidir. 

sertifikanın uluslararası yetkinlik kazanması  ve dünyanın herhangi bir işyerinde iş başvuru 

sonrası örnek olarak gösterilen sertifika doğrulama kodu uptadenet veritabanıyla entegreli 

hale getirilmiştir.
herhangi bir işveren, kurum, yada, firma tarafından sorgulandığı zaman doğrudan kaynağına 

bağlanır ve Tedpex sahibini tanımlar.  

Tedpex numarası alfabetik  numara ile birleştirilmiş sadece sertifika üzerinde QR kod 

destekli bağlanabilen bir solucan deliği destekli veritabanıdır.

Tedpex sahibi olduğu sertifika bilgilerini koruma altına alır ve herhangi bir teknoloji firması o 

sertifika üzerinden index işlemi yapılmasını desteklemez. 

(Edu)

(gizlilik hakları )

(Uptadenet)

https://www.uptadenet.com/


Tedpex 

numarası:
Sertifika güvenliği 
ve veritabanı 
sistemleri için 
geliştirilmiş bir 
koddur.

Sertifika 

lisanslamak için  

Tedpex

Yüksek teknolojiler  
üretilen kod birimlerinin 
değerleri ve 
algoritmalarıyla çalışır 
Tedpex kod değerlerinin 

veri entegrasyonu için 
sertifika sahiplerine 
doğrudan bir kaynaktır.

Tedpex APİ
Tedpex api üretilen her  
uygulamalarda ve 
yazılım ürünleri için 
paylaşılan platformların 

ve sosyal medyada 
Tedpex numarası nın 
kod ve değer birimidir. 

Tedpex api Sahibi 
olduğu Tedpex 

numarası yazılımcı ve 
programcılar için 
devasa halka kilit 
sistemidir. 

Tedpex işlemcisi
Tedpex işlemcisi 

veritabanı sürekli 

değerlenen kod değerleri 

bulunduğundan işlemci 

başına bir insanın 

desteklediği algoritma 

bazında sahip olduğu 

kişiye değer kazandırma 

işlemleridir.

Tedpex php 
katman sayfası 
özellikleri içinde 
kullanılanabilen 
özgün 
tasarımcılığa 
açık bir yayın 
ağıdır.

Tedpex uptadenet 

teknolojilerinin bir 

ürünüdür.

İzinsiz kullanmak yada 

.com olarak sitesini inşa 

etmek sahibi harici 

program ve yazılımını 

üretme faliyetinde bulunan 

kişi ve kişilere vergi ,idari 

,hukuksal ,olarak yaptırım 

hakkını saklı tutar.

Tedpex ne demek?

Tedpex uptadenet 
işlemlerine verilen 
bir isimdir.
her sistemin kendi 
işlemlerine verdiği 
ad ve değer 
birimleri bulunur.

Tedpex Kimliği :

Tedpex kimliği program , 

yazılım , iş istasyonları 

birimleri ,özgün sanatlar 

programları ,özgün sanatlar 

yazılımları için hazırlanan 

kişiye özel yapay zeka kod  

formülüdür. Kod formülleri 

sertifika sahiplerini 

hazırlanan sunumlarla 

benzersiz kılar.

Tedpex Mimarisi:

Tedpex mimarisi alan 
derecenizin birim 
faktörüdür.
Tedpex mimarisi için en 
iyi sonuçları başvurulan 

alan için sertifika 
adaylarının iş
istasyonlarının olanak 
ve değer formülleridir

Tedpex teknolojisi 
sertifika işlemleri 
için hazırlanmıştır 
başka bir fikir ve 
düşünce sistemleri 
altında 
kullanılmasını 
tavsiye etmiyoruz.

Tedpex Belleği:
Tedpex belleği kod ve değer birimlerinin internette oluşturduğu 

yük kodlarıdır ,
Her bir Tedpex kodu halka kilit sistemi olarak çalışır  Tedpex halka 
kilit sisteminde olduğu için  olası bir saldırı durumunun dışında 
işlev hattı üretir .

Tedpex Alfabeleri ve Sayıları :

Tedpex kod alfabesi Latin alfabesi ve  Matematiksel sayı  ve 
numaralardan oluşturulan çoklu dil destekli merkezi sertifikalar 
için üretilen güvenlik anahtarı biriminde çalışan ve internet 
ortamında sertifika güvenliği olarak yaygınlaşan  kod ve alfabetik 

basamaklı güvenlik anahtarıdır.



Tedpex Metaverse için  dünya çapında gelişmekte olan  solid teknolojisi 

alanında tasarlanabilir olduğunu açıkça ifade etmekte dir.

solidlemek için bir nesne yada objeyi birden fazla boyutta göstermenize 

olanak tanıyan program ve yazılımlardan oluşabilir. bu alanda Tedpex 

algoritması  Tedpex  sertifika yetkinliği için Metaverse dünyasında 

bulunabilir.

Metaverse kimliği ve doğrulama işlemlerinde geliştirilmekte olan altyapıya

sahiptir.



Zincirleme Gücü 

Tedpex algoritması



Sertifika kazanan 
adaylar sunum 
,özgeçmiş, 
yeteneklerini ifade 
eden video ,USB 
,kaynak kodları ,içinde 
hazırlanmış iş birimi 
faktörüdür. 
Tedpex ile inşa 
edilmiştir.

•Sunum 
•Yetenek 
•Özgeçmiş
•Sv 

Öğretmenlik alanı için başvuru 

yapan adaylarımız sistematik 

olarak farklı yetenek kabiliyet 

bilgisini öğrencilerine öğretme 

konusunda uzmanlık kazanmış ve 

öğrenci sonuçlandırma alanında 

hangi yetenek ve kabiliyetleri 

öğrettiğine dair bilgisayar 

öğretmenliği konusunda  bütün 

konularda hakim ve tecrübesine 

bakılır.

•Eğitmenlik
•Bilgi alanı 
•Öğretmenlik bilgisi
•Yetiştirme 
Kapasitesi
•Anlayış görüşü
•Test ve Sınav 
Becerisi  
•Öğrenci 
sonuçlandırma

Öğretmen

Tedpex Lisans kazanan 

adaylar için farkındalık 

çalışma kanıtlamaları için 

çalıştığı yada uzman olduğu 

bir modellemenin yanı sıra 

üretici olduğu program ve 

yazılımcılar için Tedpex 

destekli lisans verir.

• Sunum
• Yetenek
•Mimari
•Üretici
• Sv

Mühendislik birimi en zor ve 

inşa etmek yeteneği ile inşa 

mimarisi olanağını temsil eden 

birim alanında kabiliyet ve icat 

yeteneği gelişmiş ,Ürettiği 

herhangi bir ürünü lisanslı 

yapabilir olanağının en üst ve 

doğrulanmış yayıncı ile birleşmiş

alanında uzmanlaşmış ve değer 

birimi olarak en üst seviyedeki 

kişiler içindir. 

•Üretici 
•Mimari
• İcat yeteneği
• İnşa yeteneği
•Özgeçmiş
•SV



Resmiyetini kazanmıştır.

Resmi Web sitesi:  www.uptadenet.com

Marka Tescillidir.

Birden fazla dilde hizmet vermektedir.

Posta, telefon, araştırma yoluyla 7/24 ulaşabileceğiniz bilişim 

teknolojileri alanında hizmet veren merkeziyeti türkiyede bulanan 
bilişim ve teknoloji kuruluşudur.

3. Yetkinlik

Uzman bir kadro yapısına sahiptir. 
Herhangi bir iş modelinin yapımcısı olarak çalışır 

Kuruluşumuzdan aldığınız yetkinlik sertifikası , lisans , öğretmen ,mimarlık, 

mühendislik belgeleri en iyi olanaklarla sizlerin daha iyi bir iş hayatına katkı 

sağlamak için kurulmuştur.

Hergün dünyanın  çeşitli iş platformları istenilen kriterler için 
ilan açmakta günün her saati bu ilanlar değişmektedir. 
Uptadenet işveren ile sertifika sahipleri arasında 

mükemmel bir köprüdür. 

http://www.uptadenet.com/

