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Bazı web siteleri üzerinden uçak bileti alır-
ken veya otel rezervasyonu yaptırırken say-
fadan çıkıp sonra tekrar aynı yere geri geldi-
ğinizde, çoğu zaman bir önceki teklife göre 
fiyatların yükseldiğini görürsünüz. Bu da ge-
nellikle fırsatı kaçırdığınıza pişman olmanız-
la ve size sunulan yeni teklifi kabul etmeniz-
le sonuçlanır. Peki bu ve benzer uygulamala-
rın ziyaretlerinizin kaydını tutan siteler tara-
fından, sizi satın almaya zorlamak için özel-
likle yapıldığını biliyor muydunuz? 

Tüketici davranışları hakkında internet üze-
rinden bu şekilde edindikleri bilgiler ışığın-
da, tüketicinin içinde bulunması olası psi-
kolojiyi kendi lehine çeviren pek çok servis 
var. Princeton Üniversitesi’nden bilişim gü-
venliği uzmanları Steven Englehardt ve Ar-
vind Narayanan da bir milyon web sitesini 
bu yönde analiz ederek bulgularını detaylı 
bir raporda toplamış. Araştırmada değinilen 
bir nokta özellikle ilginç: İnternet üzerinden 
hizmet sunan şirketler, sitelerine mobil ci-
hazdan girmeniz durumunda mobil uygula-

ma arayüzleri ve HTML5 sorguları aracılığıy-
la cep telefonunuzun ne kadar şarjı kaldığı-
nı görebiliyorlar. Şarjı azalan müşterilerin ise 
karar odaklı davranışları diğerlerine kıyasla 
daha farklı oluyor. Daha gözü kara, daha ace-
leci hale dönüşüyorlar. Bu da yine satıcının 
kendi lehine kullanabileceği bir durum. Üs-
telik bunun çok iyi farkındalar. Örneğin geç-

tiğimiz Mayıs ayında araç kiralama servisi 
UBER’in ekonomik araştırmalar birimi yöne-
ticisi Keith Chen, verdiği bir röportajda tele-
fonunun pili bitmek üzere olan müşterilerin 
diğer müşterilere kıyasla aynı yolculuk için 
daha fazla para ödemeye hazır olduğunu 
söylemişti. Bu ilginç araştırmanın tam met-
nini bit.ly/batteryz adresinde bulabilirsiniz. 

Fidyeyi Ödemeden Önce Bir de Bu Siteye Bakın

Cep Telefonunun Pili Azalanlar Kolay Lokmaya Dönüşüyor 

Bilgisayarınıza bir şekilde girerek tüm dos-
yalarınızı şifreleyen, ardından da tekrar eri-
şime açmak için sizden fidye isteyen baş 
belası yazılımlardan bu sayfalarda daha ön-

ce pek çok kez bahsetmiştik. Aslında bun-
lardan bazılarının çaresi var, ama bu çarele-
ri bulmak için dağınık haldeki pek çok kay-
nağı taramak gerekiyordu. 

Nihayet Hollanda Polisi Ulusal Gelişmiş Suç-
lar Birimi, Europol Avrupa Siber Suçlar Mer-
kezi, Kaspersky Lab ve Intel Security bir ara-
ya gelerek “No More Ransom” adını verdik-
leri bir sitede tüm bu çözümleri bir araya 
getirmeye karar vermiş. Site size sadece fid-
ye yazılımları ve nasıl korunacağınıza dair 
detaylı bilgi vermekle kalmıyor, maruz kal-
dığınız saldırganların bıraktığı mesajlara ve 
şifrelenmiş dosyalara dair örnek yolladığı-
nızda -eğer varsa- bir çözüm bulup ortaya 
çıkarıyor. Gerçekten harika bir çalışma ol-
muş. Siteye nomoreransom.org adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Günün birinde fidye yazılımları nedeniyle 
verileriniz şifrelenecek olursa, ilk işiniz No More 
Ransom web sitesini ziyaret etmek olsun.

Araştırmalar, cep telefonunun pili azalanların karar verirken daha aceleci davranmaya meyilli olduğunu 
ve satıcının bunu kendi lehine çevirebileceğini gösteriyor.
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