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ATM Virüsü

Uyuma, Oyna!
Otomobil kullanırken uyuklamak trafik kazalarının önde 
gelen nedenlerinden birisi. Bu sorunu çözmek için oto-
mobil üreticileri çeşitli uyarı mekanizmaları geliştirmeye 
çalışıyor. Sürücünün gözlerini izleyip uyuma belirtisi gös-
terdiğinde, belirli bir sürenin üzerinde molasız sürüşler-
de, otomobilin arka arkaya şerit ihlali yapması durumun-
da otomobilin uyarı vermesi, koltuğun ve direksiyonun tit-
remesi gibi yöntemler uygulansa da tam manasıyla başarı 
elde edilmiş değil. Sürücüler bu uyarıları dikkate almayıp 
araç kullanmaya devam edebiliyor.

DriveTime adlı firmanın geliştirdiği uygulama ise bu soru-
na farklı bir çözüm getirmeye çalışıyor. Sistem yolculuk es-
nasında sürücüleri uyanık tutmak için, ellerini kullanma-
dan, sadece otomobil ile konuşarak çeşitli oyunlar oyna-
nabilmesini sağlıyor. DriveTime mobil uygulamasıyla oto-
mobilin eğlence sistemi bluetooth ile eşleştiriliyor ve sis-
tem size sorular sormaya başlıyor. Sorulara “A,” “B”, “C” gi-
bi sesli cevaplar vererek o an sizin gibi otomobil kullanan 
başka sürücülerle yarışıyorsunuz. Sistem sürücülerin dik-
katini toplamasını sağlayarak uyanık kalmalarına yardım-
cı oluyor. Bu teknoloji işe yararsa uzun ve sıkıcı otomobil 
yolculukları çok daha eğlenceli hâle gelebilir.

Elbette söz konusu güvenlik olunca bu sistemin sürücüle-
rin dikkatini dağıtma ihtimali de göz önünde bulundurul-
malı. Bu konuda da araştırmalar devam ediyor. 
_

http://bit.ly/suroyna

Kullandığınız ATM bir anda para saçmaya başlarsa şaşır-
mayın, virüs bulaşmıştır. Para çekmek için kullanılan bazı 
ATM’lerde bulunan bir güvenlik açığından faydalanan kötü 
niyetli kişiler birçok ülkede ATM soygunları gerçekleştirdi. 
ATM’ye cihazın ön panelinin sökülerek USB girişinden vi-
rüs yüklenmesiyle veya ağ üzerinden virüs gönderilmesiyle 
cihazın kontrolü ele geçiriliyor ve herhangi bir kart kullanıl-
madan cihazdaki tüm para çekilebiliyor. Geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde sadece Berlin’de 36 ATM’den binlerce euronun 
çalındığı bildirildi. Dünyanın birçok yerinde benzer saldırı-
lar olsa da bankalar prestij kaybı yaşanacağı endişesiyle bu-
nu gizli tutmayı tercih ediyorlar. Özellikle eski ATM’lerin çe-
şitli güvenlik açıkları barındırdığı ve virüs bulaştırmak için 
daha çok bu cihazların hedeflendiği belirtiliyor.
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