
Parmak izi gibi el yazısı da kişiye özel olduğu için bir yazı-
yı yazan kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılıyor. 
Teknolojinin gelişmesiyle el yazısı yerini klavyeyle yazılan 
dijital yazılara bıraktı, ama görünen o ki yazının kişiye özel 
olma özelliği değişmemiş. TypingDNA adındaki uygulama 
kişinin klavye kullanım şeklinden kimlik doğrulaması ya-
pabiliyor. Klavye kullanırken tuşlara basma süresi ve iki tuş 
arasındaki bekleme süresi kişiden kişiye değişiyor. Typing-
DNA bu süreleri inceleyerek kişinin klavye kullanma şekli-
ni tespit ediyor ve daha sonra belli bir yazıyı klavyede o ki-
şinin yazıp yazmadığını belirleyebiliyor. Güvenliğin önem-
li olduğu uygulamalarda, örneğin internet bankacılığın-
da iki adımlı kimlik doğrulama yöntemi uygulanıyor. Bu 
yöntemde kullanıcı şifresini girdikten sonra ikinci bir doğ-
rulamaya tabi tutuluyor, örneğin cep telefonuna kısa me-

sajla gönderilen özel kodu girmesi isteniyor. TypingDNA 
bu zahmetli süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kişi daha pa-
rolasını yazarken, yazdığı parolanın doğrulanmasının ya-
nı sıra klavye kullanma şeklinden kimlik doğrulaması da 
yapılıyor, böylece ikinci bir doğrulamaya gerek kalmıyor. 
TypingDNA ücretsiz tarayıcı eklentisiyle kullanılabiliyor. 
Uygulamayı denemek için aşağıdaki internet sitesini ziya-
ret edebilir, uygulamaya ilişkin tanıtım videosunu izlemek 
için aşağıdaki kare kodu akıllı cihazınıza okutabilirsiniz.
_ 

https://www.typingdna.com

Videoları Buluta Kaydedin

Klavye Yazınız Kimliğinizi Doğrulayacak

HD hatta 4K video kaydı yapan telefonlarla birlikte hafı-
zanın sürekli dolması önemli bir sorun haline geldi. Air 
adlı uygulama çekilen videoları doğrudan kişiye özel bu-
luta aktarıyor. Air’in bu hizmetinin, Google ve Apple gi-
bi firmaların sunduğu videolarınızı bulutta saklayan hiz-
metlerden önemli iki farkı var. Air videoları doğrudan bu-
luta kaydediyor, bu sayede videolar telefonda hiç yer kap-
lamıyor. Ayrıca sistem videoların internet hızı düşükken 
bile oynatılabilmesi için özel olarak iyileştirilmiş. Bu saye-
de tıpkı Youtube’da olduğu gibi, internet hızının düştüğü 

durumlarda videolarınızı düşük kalitede de olsa duraksa-
masız izleyebiliyorsunuz. Bulutta duran videolarınızı pay-
laşmak için sadece bir bağlantı göndermeniz yeterli olu-
yor. Şimdilik sadece iOS cihazları destekleyen uygulama 
toplam 30 dakikalık video kaydı için ücretsiz. Sınırsız vi-
deo kaydı için aylık 5 dolar ödemeniz gerekiyor. Fiyat bi-
raz yüksek olsa da çok fazla video çekenler için uygun ol-
duğu söylenebilir.
_ 

https://www.aircamera.com/




