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Geçtiğimiz günlerde Rus hackerların 
ABD seçimlerine ait saldırılarıyla ilgili 
gizli raporlar basına sızdırıldı. Olaydan 
birkaç gün sonra Georgia’da yaşayan 
Reality Winner adlı bir kişi ABD Ulusal 
Güvenlik Ajansı’na (NSA) ait bu bilgileri 
sızdırma suçlamasıyla gözaltına alındı. 
Olayın kısa sürede aydınlatılmasında çok 
karmaşık takip ve araştırma yöntemleri 
kullanılmasına gerek yoktu. Belgelerin 
yazdırıldığı yazıcılar her şeyi ortaya 
koyuyordu. 90’lardan bu yana yazıcılar, 
gizli belgelerin sızdırılmasını engellemek 
için yazdırılan bütün belgelere çıplak 
gözle görülmesi zor küçük noktalar 
ekliyor. Noktaların belgedeki konumları 

belgenin yazdırılma saatini ve yazıcının 
seri numarasını kodluyor. Bu noktalar aynı 
zamanda belgenin gerçek olup olmadığını 
kontrol etmek için de kullanılabiliyor. 
Örneğin 2005’e ait olduğu iddia edilen bir 
belgenin gerçekten o tarihte mi yazdırıldığı 
yoksa daha sonra mı yazdırıldığı ortaya 
çıkarılabilir. Yazıcıların gizli noktaları 
uzunca zamandır biliniyor ve kimileri bu 
konunun kişisel verilerin gizliliğinin ihlali 
anlamına geldiğini düşünüyor. 
Bu olay da yapılan her eylemin bir yerlerde 
iz bıraktığı dijital bir dünyaya doğru 
gittiğimizi bize hatırlatıyor.
_

http://bit.ly/yazici-noktalari

Yazıcıların Bıraktığı Gizli Noktalar

Royal Society for Public Health 
(RSPH) ve The Young Health Movement 
(YHM) adlı kuruluşlar tarafından 
yapılan #StatusOfMind adlı araştırmaya 
göre Instagram ve Snapchat gençlerin 
ruh sağlığına en çok zarar veren 
sosyal medya platformları. 
İngiltere’de 14-24 yaş arası 1500 kişi 
üzerinde yapılan araştırmada 
sosyal medyanın gençlerin üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkileri değerlendiriliyor. 
Kaygı, depresyon ve yalnızlık ruh sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerin 
başında geliyor. Gençlerin sosyal medyada 
yazdıkları ve paylaştıkları şeyler 
hakkında diğer insanların 
ne düşündüğü konusunda sürekli 
kaygı duydukları görülmüş. 

Raporda örneğin gençlerin belli bir 
sürenin üzerinde sosyal medya kullanması 
durumunda, ilgili platformun 
bir uyarı mesajı göstermesi önerilmiş. 
Rapor daha çok sosyal medya 
platformlarının yapması gerekenlere 
odaklanıyor, ancak ailelere de 
gençlerin sosyal medya kullanımını 
sınırlandırmaları, sınırlandıramıyorlarsa 
bile olumsuz etkilenmelerini engelleyecek 
çalışmalar yapmaları, örneğin 
sosyal medya konusunda gençleri 
bilgilendirmeleri, gençlerin 
başkalarının fikirlerini haddinden fazla 
önemsememesi gerektiğini 
anlatmaları öneriliyor.
_

http://bit.ly/cocuk-medya

Sosyal Medya Gençlere Zararlı Olabilir
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