Reklamcılar Cep
Telefonunuzdaki Sessiz
Çığlıkların Peşinde
Cep telefonunuza uygulama kurduğunuzda bazen
olur olmadık her şey için izin istediklerini görürsünüz.
Örneğin fener yazılımı kurarsınız sizden mikrofona
erişim izni ister. İzin verir geçersiniz, insanın aklına
da gelmez fenerle mikrofonun ne işi olur diye.
Meğer işin bambaşka bir boyutu varmış. İşin özü,
cep telefonunun mikrofonunun sizin
duyamayacağınız kadar yüksek frekanslı sesleri
algılayabilme yeteneği olmasıymış. Bu gerçekten
yola çıkan reklamcılar fırsattan istifade süpermarket
Cep telefonunuzdaki uygulama
sizden mikrofona erişim için izin istiyorsa
sebebi cep telefonunuzu
reklam tahtasına çevirmek olabilir.

raflarından televizyon reklamlarına, hatta web
sitelerine kadar bu duyulamayan sesleri yayımlamaya
başlamış. Cebinizdeki bazı uygulamaların mikrofon
erişimi için izin istemesinin nedeni de etrafı dinlemek
ve bu sesleri duyduğunda hemen ilgili reklamı
size göstermek. Bu gibi uygulamalardan yüzlerce
olduğu söyleniyor. Kurtulmanın yolu telefon ayarlarına

Intel, işlemcilerinin kullanıldığı
bilgisayarların uzaktan yönetilebilmesini
sağlayan fonksiyonlardaki yedi yıllık
sistem açığını geçtiğimiz ay yayınladığı
yamayla kapadı.

girerek hangi uygulamaların mikrofon için izin
istediğini kontrol etmek ve gereksiz olanları kapatmak.
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adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Böylece şirket geneline dağılmış on binlerce bilgisayarın

adreslerinde bulabilirsiniz. Yamayı indirmek için
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