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Bilgisayar›n›z› Kurtçuklar Kemirmesin
.

Geçti¤imiz ay›n ortalar›nda dünyadaki bilgisayarlar yeni ve dahice bir
worm, yani kurtçuk sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›ya kald› (bilmeyenler için kurtçuk,
‹nternet gibi a¤ sistemleri üzerinden h›zla yay›lan ve sistem aç›klar›n› kullanan virüslere verilen genel bir isim). Windows XP, 2000 ve NT tabanl› sistemlere bulaﬂan ve MS Blast ad› verilen bu kurtçuk, kulland›¤› sistem aç›¤›n› kapatmaya yönelik güvenlik yamas›n› Windows Update sitesinden indirip kurmay› ihmal eden (http:// windowsupdate.microsoft.com)
ve ‹nternet’e ba¤land›¤› a¤ altyap›s› bir ﬂekilde enfekte olmuﬂ
kullan›c›lara ait bilgisayarlar›, oluﬂturdu¤u hatayla 60 saniye
içinde kapanmaya zorluyordu. Önünüzde 20 kadar pencere
aç›kken, iﬂletim sistemindeki önemli bir servisin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u kritik bir hata yüzünden bilgisayar›n yeniden
baﬂlat›laca¤› ve aç›k uygulamalardaki tüm iﬂlerinizi kaydetmek için 60 saniye vaktinizin kald›¤›n› söyleyen bir geri say›m penceresinin karﬂ›n›za dikilmesinin ne kadar tüyler ürpertici oldu¤unu düﬂünün. T›pk› berbat bir ﬂaka gibi, ama
gerçek.
Ancak iﬂ bu kadarla da kalsa iyi. MS Blast’›n bulaﬂt›¤›
sistemleri sadece yeniden baﬂlatmaya zorlamakla kalmad›¤›,
ayn› zamanda 16 A¤ustos Cumartesi günü yerel saatle saat
12:00’da Microsoft’un Windows Update sitesine toplu bir sald›r›
haz›rl›¤› içine de soktu¤u anlaﬂ›ld›. Bu ﬂu anlama geliyor: Kurtçu¤un, örne¤in bir milyon adet bilgisayara bulaﬂabilme baﬂar›s›n› gösterdi¤ini varsayarsan›z, bu bir milyon bilgisayardan 16 A¤ustos saat 12:00’da online konum-

Kamikaze DVD’ler
.

Dünyada DVD film kiralama sistemleri yay›ld›kça, filmlerini DVD’ler üzerinde pazarlamaya çal›ﬂan üreticiler bu iﬂle rekabet etmenin uygulanabilir
yöntemlerini aramaya baﬂlad›lar. Bu iﬂin sonucunda da ortaya ilginç bir buluﬂ ç›kt›: EZ-D. Flexible play DVD ad› da verilen bu diskler, asl›nda t›pat›p
bildi¤imiz DVD disklere benziyorlar ve ev tipi DVD oynat›c›lardan dizüstü
bilgisayarlara kadar DVD oynatabilen her tür cihazla uyumlular. Ancak bu
diskleri di¤erlerinden ay›ran ﬂey, üzerlerindeki özel kimyasal yap›. EZ-D
disklerin yüzeyi havayla temas etti¤inde, disk üzerindeki kimyasal yap› havayla tepkimeye giriyor ve 48 saat sürecek bir tepkime zincirini baﬂlat›yor.

"Haval›" Arabirim
.

Hani genellikle bilimkurgu filmlerinde görülen, dü¤melerin ve kontrol panellerinin havada
uçuﬂtu¤u baz› cihazlar vard›r; kullan›c› bir cihaz› kullanmak istedi¤inde havada beliren hologram›n üzerinde yer alan birkaç tuﬂa dokunur ve istedi¤i tepkiye ulaﬂ›r. ‹ﬂte HoloTouch adl› bir firma, bu düﬂü gerçe¤e çevirme iﬂini kendine ciddi
bir u¤raﬂ haline getirmiﬂ. HoloTouch firmas›n›n
yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey, aynen yukar›da anlatt›¤›m
gibi havada oluﬂturulan holografik arabirimlere
kumanda ederek cihazlar›n›z› çal›ﬂt›rabilmenizi
sa¤lamak. Bunun için arabirim iﬂini üstlenecek
olan hologram görüntülendikten sonra, cihaz
üzerinde bulunan k›z›lötesi denetleyiciler el ha-

da olanlar›n›n tümü, kullan›c›lar›n›n kontrolü ve bilgisi d›ﬂ›nda Windows Update Web sitesine sald›r›da bulunacak ve siteyi çökertmeye çal›ﬂacaklard›.
Ancak Microsoft, kurtçu¤un sald›r› için hedefledi¤i http://www.windowsupdate.com sitesinin DNS ad›n› silerek bu sald›r›y› savuﬂturmay› baﬂard›. Neyse ki kurtçuk, sistemleri kapanmaya zorlaman›n d›ﬂ›nda daha ciddi zararlara
yol açmad›; gerçi kiﬂisel bilgisayarlar için durum böyle ama birçok iﬂ
ve ba¤lant›y› üzerinde bar›nd›ran sunucu sistemlerinde sistemin yeniden baﬂlat›lmas› bile baﬂl› baﬂ›na ciddi bir sorundur. Virüs çok
fazla kiﬂiyi yakalad›¤› ve varl›¤›n› da oldukça somut bir biçimde
hissettirdi¤i için bir anda tüm medyan›n gündemine yerleﬂti.
Hatta problemlerin eﬂ zamanl› ortaya ç›k›ﬂ›na ba¤l› olarak,
baﬂlang›çta Amerika’daki uzun süreli elektrik kesintilerinin,
bu virüsün bir iﬂi oldu¤u iddialar› bile gündeme geldi.
Olay›n üzerinden henüz fazlaca bir zaman geçmedi¤i
için halen baz›lar›n›z bu s›k›nt›y› yaﬂ›yor olabilirsiniz. O
halde bu kadar bilginin ard›ndan çözümü de sunal›m:
Öncelikle http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.blaster.worm.removal.tool.html adresine giderek bu virüse özgü FixBlast temizleme arac›n› çal›ﬂt›r›n ve sisteminizi kontrol ettirin. Ard›ndan http://www.microsoft.com/security/incident/blast.asp adresine giderek kurtçu¤un yay›lmak için kulland›¤› sistem aç›¤›n› kapatan yamay› sisteminize kurun. Ayr›ca bu iki adresten MS Blast ve varyantlar› hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiye de ulaﬂabilirsiniz.

Bu tepkimeler diskin üzerinde kademeli renk de¤iﬂimlerine neden oluyor ve
48 saatin sonunda disk tamamen siyahlaﬂarak okunamaz hale geliyor. Bu
nedenle bu özelli¤i taﬂ›yan disklerin, havas› al›nm›ﬂ vakumlu poﬂetlerde sat›lmas› gerekiyor. Vakumu açana kadar sorun yok, paketi y›rtt›¤›n›zdaysa
diski 48 saat içinde diledi¤iniz kadar seyredebiliyorsunuz. Bu iﬂin en güzel
taraf› da, 48 saatin sonunda disk kiralad›¤›n›z dükkan›n yolunu tutmak zorunda olmay›ﬂ›n›z. EZ-D disklerin mucidi olan FlexPlay firmas›n›n
http://www.flexplay.com/press_ez-d.html adresinde yer alan bilgilere göre, sistem ilk olarak bu y›l içinde Walt Disney Company firmas›na ba¤l› Buena Vista Home Entertainment bölümüne ait sekiz adet filmin pazarlanmas›nda kullan›lacak. Fiyatlar› normal kiralama bedelinin sadece biraz üstünde olacak biçimde planlanan bu diskler tutarsa, yak›nda en yak›n gazete bayiine gidip bir kucak dolusu filmle dönebilirsiniz.

Holografik arabirimler, özellikle temiz tutulmas› gereken veya genel
kullan›ma aç›k ortamlarda kullan›m için iyi bir potansiyel vaat
ediyor.

reketlerinizi takip ederek arabirimde belli bölgelere dokunup dokunmad›¤›n›z› denetliyorlar.
Herhangi bir iﬂlevi olan bir bölgeye dokundu¤unuzda bu sinyal, arabirimi kontrol eden yaz›l›ma gönderiliyor ve yaz›l›m da fonksiyonun gere¤ini yap›yor. HoloTouch sisteminin fiyakas›
bir yana, en iyi özellikleri temiz ve sa¤lam oluﬂu. Bu tarz arabirimler steril olmas› gereken ortamlarda kirlilik riski taﬂ›mad›klar› için, özellikle temiz tutulmas› gereken endüstriyel ortamlar
ve hastaneler için uygun olabileceklerinin alt›
çiziliyor. Ayr›ca k›r›l›p dökülme riski de olmad›¤› için, genel kullan›ma aç›k ATM’lerde ve bilgi
terminallerinde de kendisine mant›kl› uygulama
alanlar› bulabilir. Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgiye
http://www.holotouch.com adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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