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Michigan ve Zhejiang üniversitelerinden bilim insanları 
Andrew Kwong, Wenyuan Xu, and Kevin Fu’nun beraber 
yayımladığı bir makaleye göre, sabit diskler yazılım gün-
cellemesi ve sinyal işleme hesaplamalarıyla dinleme ciha-
zına dönüştürülebilir. Araştırmaya göre, manyetik sabit 
disklerdeki mekanik parçalar yeterince hassasiyetle ölçül-
düklerinde bir mikrofon gibi davranabilirler. Ses dalgaları-
nın sabit disk parçalarında yol açtığı titreşimlerin ölçülme-
siyle insan konuşmaları tespit edilebilir. 

Sabit disklerin manyetik diskleri okuduğu kafalar nano-
metre hassasiyetinde çalışmak zorunda. İnsanların yük-
sek sesle yaptığı konuşmalar da bu cihazların fark edebi-
leceği düzeyde bir titreşime neden oluyor. Sabit disk yazı-
lımında yapılacak bir değişiklikle bu sapmalar ölçülüp, sa-
yısal filtrelemelerden geçirilerek konuşmaya dönüştürüle-
bilir. Ancak kullandığınız cihazın sabit diskinin mikrofona 
dönüştürülmesi için bir dizi ileri düzey hackleme yönte-
minin kullanılması gerekiyor. Dinleme yapmak için bu dü-
zeyde bir saldırıyla uğraşmak yerine, bilgisayarınızda bu-
lunan mikrofonların yasa dışı olarak kullanılması daha ko-
lay olsa da bu yöntem mikrofonları güvenlik endişesiyle 
devre dışı bırakan kişiler için kullanılabilir. Pratikte bilinen 
bir uygulaması olmasa da teorik olarak böyle bir ihtimalin 
bulunması aslında önemli bir güvenlik açığı oluşturuyor. 

İnsanların çok büyük bir kısmı için bu derece ileri düzey 
bir hackleme yönteminden endişelenmeye gerek yok an-
cak üst düzey güvenlik önlemleri alınan kurumlar ve pro-
jeler için değerlendirilmesi gereken bir araştırma.

Bu gibi gelişmelerden haberdar olduktan sonra endişele-
nen insanlar kendilerini korumak için ilk iş olarak antivi-
rüs yazılımlarına sarılıyor ancak bu yazılımlar iddia ettik-
leri kadar başarılı değil. Antivirüs yazılımlarını incelemek 
üzerine uzmanlaşmış AV-Comparatives adlı kuruluşun 
yaptığı bir araştırmaya göre, Android işletim sistemine sa-
hip cihazlarda çalışan antivirüs uygulamalarının üçte iki-
si iddia ettikleri kadar iyi çalışmıyor veya hiçbir faydaları 
yok. Hatta bazı uygulamaların kendi kendisini virüs ola-
rak tespit ettiğine bile rastlanmış. Siz siz olun, bilmediği-
niz bağlantıları açmamak, her uygulamayı cihazınıza kur-
mamak ve bilinmeyen kablosuz ağlara bağlanmamak gibi 
geleneksel güvenlik önlemlerinden vazgeçmeyin.
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