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Uzm. Psk. Tar›k Solmufl

Biliflim teknolojisindeki sürekli geliflmeler ve
art›k neredeyse günlük pazar al›flverifllerinin bile
yap›lageldi¤i internet ortam›ndaki bilgi paylafl›-
m›, güvenlik sorunlar›n› da beraberinde getirmek-
tedir. Amerika’da yap›lan bir araflt›rmada, her üç
bilgisayardan birinde casus yaz›l›mlar›n (spywa-
re) bulundu¤u saptanm›flt›r. Geçti¤imiz y›lda dün-
yan›n önde gelen petrol da¤›t›m flirketlerinden bi-
rine yönelik yaln›zca 1 saat içerisinde 25.000 vi-
rüs sald›r›s› gerçekleflti¤i belirlenmifltir. Güvenlik
konusu, çeflitli kötü niyetli yaz›l›mlar›n/tehlikele-
rin son zamanlarda cep telefonlar›na bile bulafl›-
yor olmalar› nedeniyle de ayr› bir önem kazan-
m›flt›r. Bir güvenlik sorunu olarak, istenildi¤inde
web sayfalar› “çökertilebilmekte” ya da kopyala-
nabilmektedir. ‹ki y›l kadar önce bir bankan›n
web sayfas› ‘hacker’lar taraf›ndan kopyalanm›fl; o
gün içerisinde internet bankac›l›¤› arac›l›¤›yla
bankan›n web sayfas› üzerinden ifllem yapan tüm
kullan›c›lar durum fark edilene kadar neyaz›k ki
asl›nda “baflka bankalar” için ifllem yapm›flt›. Bu-
nunla birlikte, bir güvenlik ihlali olarak flifreler
k›r›labilmektedir; örne¤in, Hotmail ya da Ya-
hoo’ya ait bir e-posta hesab›n›z›n flifresinin k›r›-
l›p, e-postalar›n›z›n okunmas› ya da sizin ad›n›za
baflka yerlere e-posta gönderilmesi gibi ifllemler
asl›nda düflündü¤ünüz kadar zor de¤il J. Tabi bu-
arada siz de e¤er isterseniz bilgisayar›n›za çeflitli
programlar yükleyerek tüm internet kullan›c›lar›-

n›n sahip oldu¤u-internetteki kimli¤i anlam›na
gelen IP (Internet Protocol) numaran›z› saklaya-
bilir; böylelikle örne¤in ziyaret etti¤iniz web say-
falar›n›n ö¤renilmesini engelleyebilir, internette
tamamen “görünmez” olabilirsiniz. Dünyan›n en
büyük kütüphanesi olarak kabul edebilece¤imiz
internetteki bilgi ve veri ak›fl›n›n her geçen gün
artarak katlanaca¤›n› düflündü¤ümüzde güvenlik
sorunlar›n›n çözümü kendisini önemli bir noktada
göstermektedir. Afla¤›da, öncelikle kullan›c›lar›n
karfl›laflabilecekleri güvenlik sorunlar›/tehditleri-
ne yer verilmifl ve sonras›nda da bu sorunlar›n üs-
tesinden gelebilecek baz› araçlara/programlara
de¤inilmifltir. Ayr›ca, her program hakk›nda,
programa ulaflabilece¤iniz web adresi ve prog-
ramlar aras›nda bir seçim yaparken karar›n›z› et-
kileyebilece¤ini düflündü¤ümüz ücret bilgisi de
verilmifltir. Bu noktada, ayl›k olarak yay›nlanan
baz› biliflim dergilerinin promosyon amaçl› olarak
verdi¤i CD’ler arac›l›¤›yla baz› programlar›n tam
sürümlerine (full version), baz› programlar›n ise
örne¤in 1 ayl›k deneme sürümlerine (trial versi-
on) ulaflabilece¤inizi söyleyelim. Özellikle dene-
me sürümleri, programlar›n performans›n› dene-
yebilmeniz ve seçimde bulunabilmeniz aç›s›ndan
yararl› olacakt›r.  

GGüüvveennllii¤¤ee  YYöönneelliikk  TTeehhddiittlleerr

Bilgisayar›n›z›n mahremiyetine/güvenli¤ine
yönelik tehditleri, virüs, casus yaz›l›m (spyware),
Truva at› (trojan horses), çevirici (dialer), reklam
penceresi (PopUp), çöp posta (spam mail), kötü
flakalar (hoaxes) ve internet solucan› (worm) ka-
tegorilerinde toplayabiliriz. Bunlar›n d›fl›nda,
özellikle, kredi kart› kullan›m›n›z s›ras›nda klav-
yenizde bast›¤›n›z tüm tufllar›n bir kayd›n› tutan
ve böylelikle örne¤in kredi kart›n›za olas› “yeni

TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  VVEE  YYAAfifiAAMM

‹‹NNTTEERRNNEETTTTEE  MMAAHHRREEMM‹‹YYEETT::
GGÜÜVVEENNLL‹‹KK  VVEE  GGÜÜVVEENNLL‹‹⁄⁄‹‹

SSAA⁄⁄LLAAMMAA  YYOOLLLLAARRII**

*Makalede yer alan tüm bilgiler May›s 2005 tarihlidir.
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bir ortak yaratan” Keylogger’lar› ya da internet
taray›c›n›z›n (örne¤in, internet explorer ya da mo-
zilla) ayarlar›n› de¤ifltirip, örne¤in siz ne yaparsa-
n›z yap›n hep o pornografik içerik tafl›yan web
sayfas›n›n aç›lmas›n› sa¤layan Hijacker’l›¤› casus
yaz›l›m kategorisinde ele al›yoruz. Hacker’l›¤a
bireysel kullan›c›lar (home users) için önemli bir
tehlike oluflturmamas› nedeniyle de¤inmiyoruz. 

VViirrüüsslleerr:: Virüsler, bilgisayar›n›za e-posta ya
da internet arac›l›¤›yla bulafl›rlar. Bir virüs bilgi-
sayar›n›za bulaflt›¤› anda öncelikle kendisine giz-
lenecek bir yer bulur; kendisini yapaca¤› iflleme
göre farkl› dosya ya da programlara enjekte eder.
E¤er bir e-posta virüsü ise, adres defterinizde bu-
lunan kiflilere kendisini göndererek baflka bilgisa-
yarlara da bulafl›r. Virüsler bulaflt›klar› anda hare-
kete geçebilecekleri gibi belirli bir tarihte de etkin
hale gelebilirler. Tüm virüsler farkl› zararlar ve-
rirler. “Boot” virüsleri sabit (hard) diskinize yer-
leflerek tüm verilerinizin silinmesine neden olabi-
lirler. 1993 y›l›nda ölümünden k›sa bir süre sonra
(bir söylentiye göre öldürülmesini “protesto
amaçl›” olarak) U¤ur Mumcu ad›na ayn› adla bir
virüs üretilmifl; virüs hiçbir antivirüs program› ta-
raf›ndan temizlenememifl ve bulaflt›¤› her bilgisa-
yara format at›lmas›n› gerektirmiflti. “Makro” vi-
rüsleri ise, Word ya da Excel’de haz›rlam›fl oldu-
¤unuz dosyalar›n›za bulaflarak okunamaz hale ge-
tirebilirler. 

Bilgisayar›n›zda bir virüsün olup olmad›¤›n›
anlaman›n baz› yollar› vard›r. Bilgisayar›n›z özel-
likle son günlerde oldukça yavafllam›flt›r, üstelik
bu durum ayn› anda birden fazla dosyayla çal›fl-
mad›¤›n›z halde gerçeklefliyordur. Daha önce ra-
hatl›kla açabildi¤iniz baz› dosyalar› art›k açam›-
yorsunuzdur ya da bilgisayar baz› dosyalar›n ka-
y›p oldu¤una yönelik mesaj veriyordur (bu durum
sisteminize yerleflen virüsün dosyalar›n›z›n bir
bölümünü silmesi ya da de¤ifltirmesinin bir sonu-

cudur). Bellek kapasitenizde anl›k düflüfller olur
ya da örne¤in 2 GB’lik bir sabit disk kapasiteniz
oldu¤u halde, dosya kaydedilebilecek yer kalma-
d›¤›na iliflkin mesajlar almaya bafllars›n›z.  Bir
dosyan›z›n, örne¤in Word dosyan›z›n ad› ya da
özellikleri kendili¤inden de¤iflmifltir. Bilgisayar›-
n›z kendili¤inden kapan›p aç›labilir ya da bir ka-
pan›r art›k kapan›fl o kapan›flt›r. CD-ROM’unuz
kendili¤inden aç›n›p kapan›r, klavyenizin tufllar›
siz basmad›¤›n›z halde yaz› yazar, ekran›n›z ani-
den karar›r, fareniz kendi kendine hareket eder.

Diyelim ki, bilgisayar›n›zda herhangi bir anti-
virüs program› var ve bu program bir virüs uyar›-
s› veriyor. Öncelikle, virüsün ad›n› not etmenizi
öneririz; böylelikle gerekti¤inde internet üzerin-
den virüsün nas›l bulaflt›¤›/yay›ld›¤› ve ne tür za-
rarlar verdi¤i gibi konularda ayr›nt›l› bilgi edine-
bilirsiniz. Bu bilgiye de, örne¤in, antivirüs prog-
ram›n›z›n web sayfas›ndaki virüs ansiklopedisin-
den/veri bankas›ndan (her antivirüs program›n›n
bu tür bir virüs bankas› mutlaka vard›r) ulaflabilir-
siniz. Daha sonra, antivirüs program›n›n sizi yön-
lendirdi¤i flekilde davranman›z› öneririz; program
ya sizden virüslü dosyalar› silmenizi ya da silemi-
yorsan›z e¤er karantinaya alman›z› isteyecektir.
Bununla birlikte, diyelim ki, bilgisayar›n›zda an-
tivirüs program›n›z yok ama siz virüs oldu¤undan
kuflkulan›yorsunuz (örne¤in, bilgisayar›n›z çok
yavafllad› ya da art›k bir Word dosyas›n› 2 daki-
kada açmaya bafllad›). Bu durumda, internete ba¤-
lan›p ücretsiz ve de an›nda tarama (online-scan)
yapan bir antivirüs program› arac›l›¤›yla bilgisa-
yar›n›z› taratt›rabilirsiniz (Bunu, örne¤in, Panda
Platinum’um www.pandasoftware.com ya da
McAfee’nin www.mcafee.com adresleri üzerin-
den yapabilirsiniz). Bir baflka yol da, daha önce
acil durumlarda kullanmak üzere haz›rlad›¤›n›z
(böyle bir cd’yi mutlaka haz›rlam›fl oldu¤unuzu
umuyoruz), sistem bafllang›ç CD’si (“system
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start-up” ya da “bootable” cd) kullanarak bilgisa-
yar›n›z› yeniden bafllatman›z ve bir antivirüs
program› kullanarak virüsü temizlemenizdir. Sis-
tem bafllang›ç CD’si, bilgisayar›n›z›n veri ifllem
sürecini sa¤layan baz› temel .sys ve .com dosya-
lar›n› içerir. Bu cd’yi, örne¤in, en iyi CD&DVD
kopyalama-yazma program› olarak da önerebile-
ce¤imiz Nero’yla (Nero Burning Rom ya da di¤er
ad›yla Nero Toolkit) kolayl›kla haz›rlayabilirsi-
niz.

CCaassuuss  YYaazz››ll››mmllaarr  ((SSppyywwaarree)):: Öncelikle, bura-
da söz edilen “kötü niyetli” tüm güvenlik tehdit-
lerinin (truva atlar›, internet solucanlar› vb.) temel
olarak bir casus yaz›l›m oldu¤unu söylemeliyiz.
Bir casus yaz›l›m›n daha do¤rusu bu yaz›l›m› bil-
gisayar›n›za sokmay› baflaran kiflinin temel ama-
c›, sisteminiz hakk›nda bilgi toplamak, internette
yapt›¤›n›z sörflerin de yard›m›yla temel ilgi alan-
lar›n›z›/sörf al›flkanl›klar›n›z› belirlemek ve bun-
lar› da büyük oranda reklam kurulufllar›na satarak
para kazanmakt›r. Diyelim ki, bilgisayar›n›zda
“CoolWebSearch” adl› casus yaz›l›m var ve diye-
lim ki, y›llar önce tecavüz konulu bir yüksek li-
sans tezi haz›rlad›n›z; aradan y›llar geçtikten son-
ra da ne tür geliflmeler oldu¤una iliflkin, örne¤in
Google’da genifl çapl› bir tarama yapt›n›z. Bu ta-
raman›z› saptayan kötü niyetli kifliler, mail adre-
sinizi pornografik içerikli yay›nlar yapan web si-
telerine sat›yorlar. K›sa bir süre sonra, belirli bir
ücret karfl›l›¤› canl› tecavüz yay›n› yapan (ya da
böyle olduklar›n› iddia eden) pornografik web si-
telerinden baz›lar›n›n reklam pencereleriyle (Po-
pUp) bo¤uflma olas›l›¤›n›z›n yüksek olaca¤›n›
söyleyebiliriz. Casus yaz›l›mlar›n, bilgisayar›n›-
za, özellikle .mp3 müzik, pornografik resim-film,
oyun demolar›, film fragmanlar› ya da ücretsiz
(freeware) yaz›l›mlar indirebilece¤iniz web say-
falar› arac›l›¤›yla bulaflaca¤›n› söylemeliyiz. Bu
tür bafll›klarda program indirdikten sonra, progra-

m› çal›flt›rmadan önce mutlaka güvenlik taramas›
yapman›z› öneririz. Buarada, son haftalarda, Win-
dows Media Player’›n bir film format› olan .wvm
uzant›l› film ya da fragmanlar›n da casus yaz›l›m-
lar içerdi¤ini ve kullanmadan önce mutlaka gü-
venlik (özellikle antispyware) taramas› yapman›z
gerekti¤ini belirtelim.

TTrruuvvaa  AAtt››  ((TTrroojjaann  HHoorrsseess)):: Truva atlar› virüs-
lerle çok kar›flt›r›lmalar›na karfl›n, onlardan tama-
men farkl› olan yaz›l›mlard›r. Virüsler bilgisaya-
r›n›za yerleflip kendilerini yayarlar, dosyalar›n›z›
silebilir ya da de¤ifltirerek zarar verirler. Truva at-
lar› ise, kendilerini yaymazlar, dosyalar›n›za ve
bilgisayar›n›za do¤rudan bir zarar vermemekle
birlikte internete her ba¤land›¤›n›zda otomatik
olarak etkin hale geçerler. Bilgisayar›n›z› çal›flt›r-
d›¤›n›z her saniyenin virüsün kendisini yayabil-
mesi için bir olanak oldu¤unu söyleyelim. Ancak,
Truva atlar›, internet kullan›m›yla iliflkili olmas›
nedeniyle, internete ba¤lanmad›¤›n›z sürece bir
sorun yaratmayacak olan yaz›l›mlard›r. Truva at-
lar›n›n temel amaçlar›, bilgisayar›n›zda bir boflluk
bulup “aç›k kap›” yaratmakt›r. Bir önemli farkl›-
l›k da, virüsleri bir antivirüs program› olmadan
bilgisayar›n›zdan kald›ramazken bir truva at›n›
e¤er ad›n› biliyorsan›z bilgisayar›n›zdan kald›ra-
bilme flans›n›z›n olmas›d›r (örne¤in, “NewDot-
Net” casus yaz›l›m›n› “Denetim Masas›/Ekle-
Kald›r” arac›l›¤›yla sisteminizden kald›rabilirsi-
niz). Truva at›, genellikle e-posta yoluyla ya da
ICQ ve Messenger gibi an›nda mesajlaflma uygu-
lamalar›n› kullanarak bulafl›r. Bilgisayar›n›za
.exe, .scr ya da .msi uzant›l› bir dosyan›n çal›flt›-
r›lmas› ile bulaflan Truva atlar›n›n büyük ço¤unlu-
¤u kendilerini Windows’un aç›l›fl›na (registry fi-
les) yerlefltirir. Sistemde kullan›lmayan iletiflim
ba¤lant› noktalar›ndan (port) birini kendisine ay›-
rarak beklemeye bafllayan Truva at›, bir anlamda
aç›k bir arka kap› niteli¤indedir. Böylelikle, dün-
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yan›n herhangi bir yerindeki bir kullan›c› bilgisa-
yar›n›zdaki dosyalar› görebilir, kopyalayabilir, si-
lebilir, baz› komutlar arac›l›¤›yla farenizi ya da
klavyenizi sanki onun elindeymifl gibi kullanabi-
lir, hatta size örne¤in X dosyas›n› A klasöründen
al›p B klasörüne kopyalaman›z gerekti¤i gibi do¤-
rusu küstahça “önerilerde” bile bulunabilir. Bu-
nunla birlikte, klavyenizde bast›¤›n›z her tuflu
kaydederek, örne¤in internet üzerinden kredi kar-
t›yla al›flverifl yapt›¤›n›zda oluflan klavye notu
arac›l›¤›yla kredi kart numaran›z› ve flifrenizi ö¤-
renebilir. Bu noktada, çok acil bir durum olmad›-
¤› ve baflka hiçbir iletiflim kanal› seçene¤iniz kal-
mad›¤› sürece, kredi kart ya da banka hesap nu-
maralar›n›z› e-posta ya da an›nda mesajlaflma
programlar› (ICQ ve Yahoo Messenger gibi) üze-
rinden baflka bir kifliye göndermemenizi öneririz.
Truva atlar›n›n bir zarar verici yönü de sizi, ne ya-
parsan›z yap›n onun istedi¤i web sayfas›n›n aç›l-
mas›n› sa¤layacak biçimde kilitlemesidir; bu tür
web sayfalar› da genellikle ticari ya da pornogra-
fik sayfalard›r. Diyelim ki, bilgisayar›n›zda böyle
bir Truva at› var, TTnet kullan›yorsunuz, interne-
te ba¤land›¤›n›za iliflkin mesaj› gördünüz ve e-
postalar›n›za bakmak için “Adress” k›sm›na ma-
il.yahoo.com yazd›n›z ve beklemeye bafllad›n›z,
san›yoruz gördüklerinize inanamayacaks›n›z. Pek
çok kullan›c›, böyle bir durumdan, “Bafllat Menü-
sü/Denetim Masas›/Internet Seçenekleri/Genel”
seçene¤ini kullanarak internete ba¤land›¤›nda
otomatik olarak aç›lmas›n› istedikleri web sayfa-
s›n›n (home page) ad›n› de¤ifltirerek kurtulmaya
çal›fl›rlar. Bu geçici bir çözümdür çünkü bilgisa-
yar kapat›l›p daha sonra yeniden aç›ld›¤›nda ve
internete ba¤lan›ld›¤›nda hiçbir fleyin de¤iflmedi-
¤ini görülebilecektir. WhenU, NewDotNet, At-
tack, BackDoor, DeepBO, Netbus, SubSeven,
Priority, Kid Terror ve CrazzNet en s›kl›kla görü-
len truva atlar›ndand›r. Microsoft AntiSpyware,
Ad-Aware, Spybot - Search & Destroy, McAfee

AntiSpyware gibi programlar truva atlar›n› yaka-
lama ve silme konusunda ustad›rlar.   

ÇÇeevviirriicciilleerr  ((DDiiaalleerrss)):: Çeviriciler, özellikle por-
nografi içeren internet sayfalar›nda bulunan ve
normal internet ba¤lant›n›z› (ve de tabi ki ba¤lan-
t› ücretinizi) kesip sizi uluslararas› hatlardan (ör-
ne¤in, 900’lü hatlar) internete ba¤layan yaz›l›m-
lard›r. Çeviricilerin, a¤›rl›kl› olarak pornografik
siteler için kullan›lmakla birlikte baflka sitelerden
de bulaflabilece¤i olas›l›¤› göz önüne al›nd›¤›nda,
bir önlem olarak telefon hatlar›n›z› uluslararas›
aramalara kapatman›z› öneririz. 

RReekkllaamm  PPeenncceerreelleerrii  ((PPooppUUpp)):: Reklam pence-
releri, web sayfalar›n› ziyaret etti¤inizde aniden
ekrana gelen reklam içerikli pencerelerdir. Rek-
lam pencerelerinin do¤rudan bir zarar› yoktur, an-
cak içeri¤inde yer alan herhangi bir ba¤lant› (link)
virüs ya da truva at› içerebilir, bu nedenle üzerin-
deki hiçbir ba¤lant›y› t›klamaman›z› öneririz, bu
pencerelerden kurtulman›n en kolay yolu, sa¤ üst
köflesinde yer alan çarp› iflaretini (close) t›klaya-
rak pencereyi kapatman›zd›r. Bu tür pencerelerle
bafla ç›kabilmek için “PopUp Blocker” s›n›f›nda
yer alan güvenlik programlar›n› kullanabilirsiniz.
Ancak, Ad-Aware gibi bu konuda uzmanlaflm›fl
programlar› ya da tüm kötü niyetli yaz›l›mlara
karfl› tam bir güvenlik sa¤layan McAfee Internet
Security Suite veya Norton Internet Security
programlar›ndan birini kullanman›z› öneririz. 

ÇÇööpp  PPoossttaa  ((SSppaamm  MMaaiill)):: Çöp postalar, sizin is-
tedi¤iniz ve bilginiz d›fl›nda posta kutular›n›za ge-
len reklam iletileridir. Ünlü güvenlik flirketlerin-
den Kaspersky Labs’›n yöneticisi Eugene Kas-
persky’e göre 2004 ilkbahar›nda dünyada gönde-
rilen e-postalar›n % 60 ile % 70 aras›nda de¤iflen
bir oran›n çöp posta iletileri oldu¤u tahmin edili-
yor. “Casinomuzda kumar oynamak art›k çok ko-
lay, t›klay›n yeter” ya da “Tebrikler, bizden 3 adet
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ücretsiz DVD kazand›n›z, ama önce sitemizi ziya-
ret etmeniz gerekiyor” cümlelerini içeren ve virüs
tafl›yabilen postalar, çöp posta grubuna girmekte-
dir. Bu postalar›n bilgisayar›n›za bulaflma yolla-
r›ndan biri belki de en önemlisi, size tan›mad›¤›-
n›z bir mail adresinden gelen postaya yan›t ver-
menizdir. Diyelim ki, bilgisayar ürünleri satan bir
flirketten size reklam içerikli bir posta geldi, bu
asl›nda çöp posta uzmanlar›n sanki seçkisizce
posta göndermelerinin bir sonucu (üstelik içinde
neredeyse kesinlikle virüs oldu¤unu söyleyebili-
riz), yani özellikle birebir size gönderilmifl bir
posta de¤ildir. Diyelim ki, siz de bu tür postalar
almak istemedi¤iniz için iletinin geldi¤i adrese
“lütfen beni e-posta üye listenizden ç›kar›r m›s›-
n›z” gibi asl›nda ne yapt›klar›n› bilseniz hakl› ola-
rak hiç de bu kadar kibar olmayaca¤›n›z bir cevap
yaz›yorsunuz. Üzgünüz, çünkü iletiyi size gönde-
ren kifli mail adresinizi as›l flimdi ö¤renmifl olu-
yor. Peki çözüm? Elbetteki, bu tür postalar› açma-
dan silmek. Ama daha gerçekçi ve güvenli olan›,
antispam programlar›n› kullanarak, daha bafltan
size böyle bir postan›n gelmesini engellemek. An-
tispam programlar›, size internet üzerinden bula-
flan çöp postalar› siz o postay›/postalar› açmadan,
hatta görmeden önce belirleyip ay›klayan prog-
ramlard›r. Çöp postalarla bafl edebilmek için
McAfee Spamkiller, MailWasher ya da Norton
Anti Spam programlar›ndan birinin kullan›lmas›
yararl› olacakt›r. Bu arada, dünyada en s›kl›kla
kullan›lan iki posta hizmeti sa¤lay›c› kurumlar›
olan Yahoo’nun Norton taraf›ndan ve Hotmail’in
de Trend Micro-PCcillin taraf›ndan korundu¤u-
nu; bu iki posta adresi sa¤lay›c›s›na ait posta ad-
resleriniz varsa e¤er, kendinizi daha güvende his-
sedebilece¤inizi söyleyebiliriz. Örne¤in, Norton
Yahoo’ya her gün gelen ortalama 1 milyar çöp
postay› ay›klayabiliyor; postay› açsan›z bile uyar›
mesaj› veriyor, bu durumda da web taray›c›n›z›n
(örne¤in, internet explorer) “geri” seçene¤ini t›k-

laman›z yeterli. Çöp postalar›n, kullan›c›lar›n il-
gisini çekebilecek bafll›klarla (örne¤in, “Hi”, “So-
mething for you”, “I Love You” gibi) gönderildi-
¤ini ve genellikle 31 ya da 41 kilobayt’l›k bir ka-
pasiteye sahip olduklar›n› söyleyelim. 

KKööttüü  fifiaakkaallaarr  ((HHooaaxxeess)):: Bunlar size e-posta
arac›l›¤›yla gelen yalan-yanl›fl mesajlard›r. Mesa-
j› gönderen kiflinin amac› kullan›c›da panik yarat-
makt›r, bu amac›nda da büyük olas›l›kla baflar›l›
olur. Sizden, örne¤in, son iki gün içerisinde inter-
nette çok ciddi bir virüsün yay›lmakta oldu¤unu,
isterseniz bu virüsten korunabilece¤inizi, ama bu-
nu yapmak için de onun belirtti¤i ad›mlar› izleme-
nizi ister. Hatta, bazen, güveninizi kazanmak
amac›yla bu tür postalar›n sanki McAfee, Panda
ya da Norton gibi güvenlik flirketleri taraf›ndan
gönderilmifl gibi göründü¤ü durumlar söz konusu
olabilir; örne¤in gönderici adresi sup-
port@symantec.com’dur (Symantec Norton’un
üreticisidir). Sizden yapman›z› istedi¤i aflamalar,
yüksek bir olas›l›kla içi bir sürü teknik terimle do-
lu olan ad›mlard›r; baz› dosyalar› silmenizi ya da
özelliklerini de¤ifltirmenizi ister, bu dosyalar da
genellikle .exe, .com ya da .sys uzant›l› dosyalar-
d›r. Bu dosyalar, bilgisayar›n›z›n çal›flmas› için
gerekli olan temel sistem dosyalar›d›r. Diyelim ki,
örne¤in bir sistem kur (setup) dosyas›n› silmeyi
baflard›n›z. Bu durumda, sizin ad›n›za, geçti¤imiz
en yak›n sürede önemli dosyalar›n›z›n bir yede¤i-
ni alm›fl olman›z› dilemekten baflka bir fley kal-
maz. 

IInntteerrnneett  SSoolluuccaannllaarr››  ((WWoorrmm)):: Internet solucan-
lar›, virüslere çok benzemekle birlikte, dosyalara
zarar vermeyip kendi kendilerini bir zarar verici
dosya haline getirmeleri ve yay›lmalar› nedeniyle
virüslerden ayr›l›rlar. Bilgisayar›n›za e-posta yo-
luyla ve ek dosya olarak (attachment) do¤rudan
bulafl›rlar, ayr›ca, içerisinde solucan tafl›yan bir
web sayfas›na ba¤lant›s› bulunan bir posta da bil-
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gisayar›n›za dolayl› olarak solucan bulaflmas›na
arac›l›k etmifl olur. Solucanlar, kulland›¤›n›z pos-
ta servisinizdeki (Yahoo ya da MS Outlook gibi)
adres defterinizi kullanarak baflka kullan›c›lara da
bulaflmaya çal›fl›rlar. Ad-Aware, Spybot-Search
& Destroy ve Norton Internet Security gibi gü-
venlik programlar› bu solucanlardan kurtulabil-
meniz için kullanabilece¤iniz programlardand›r. 

GGüüvveennllii¤¤ii  SSaa¤¤llaammaayyaa  YYöönneelliikk
AArraaççllaarr--PPrrooggrraammllaarr

Afla¤›da da görülebilece¤i gibi, internet gü-
venli¤ini sa¤lamaya yönelik birçok program bu-
lunmakta. Özellikle, baflta virüsler, Truva atlar›
ve internet solucanlar› olmak üzere bir çok zarar-
l› yaz›l›ma karfl› koruyucu bir güvenlik program›
olmas› amac›yla gelifltirilmifl 20 kadar antivirüs
ya da tam internet güvenli¤i program› bulunmak-
ta. Ancak, burada yaln›zca, kullan›m kolayl›¤›,
yayg›nl›¤›, tarama kapasitesi, güncellenebilirlik
durumu ve sistem performans› üzerindeki etkisi
gibi temel noktalar aç›s›ndan biliflim teknolojisin-
de kendini kan›tlam›fl olan programlara yer veri-
yoruz. Örne¤in, F-Prot’u 90’l› y›llardaki baflar›s›-
n› sürdürememesi nedeniyle önermiyoruz; ancak
dilerseniz www.f-prot.com adresi üzerinden
program› inceleyebilir hatta indirip kullanabilirsi-
niz. eTrust EZ ve Norman Virus Control prog-
ramlar›n›n yaln›zca “ad›n›n bilindi¤ini”, “Cla-
mAV” ve ESED Nod32’inin de yaln›zca Linux
kullan›c›lar›n›n ifline yarayaca¤›n› söyleyelim. F-
Secure’un genifl çapl› bir güvenlik sa¤layamama-
s›n›n yan›nda, bilgisayar›n›z› en çok yavafllatan
(ifllemcinizi en çok yoran) program oldu¤unu söy-
leyelim. AVG Antivirus ve AntiVir Personal Edi-
tion programlar›n› da, nitelikli birer antivirüs
programlar› olmalar› ve ücretsiz olmalar›yla ter-
cih edilmelerinin yan›nda, yaln›zca virüsler konu-
sunda uzmanlaflm›fl olmalar›; McAfee, Norton ya

da BitDefender kadar genifl kapsaml› bir koruma
sa¤layamamalar› nedeniyle önermiyoruz. Kuflku-
suz, bu noktada, bu makalede yer alan tüm bilgi-
lerin (ya da önerilerin) ilgili konularda kaynak
kullan›m›n›n (örne¤in, her program›n kendi web
sayfas› ve çeflitli sayfalar üzerinden incelenmesi
gibi) yan›nda kiflisel deneyimlere dayal› oldu¤unu
özellikle belirtmeliyiz. 

Buarada, afla¤›da k›saca tan›tmaya çal›flt›¤›m›z
tüm programlar temel olarak “antispyware” ya da
“antivirus” s›n›f›ndayer alan programlard›r.
Üçüncü güvenlik s›n›f›n› oluflturan “firewall”
(güvenlik duvar›) s›n›f›nda yer alan programlara
da (Kerio Personal Firewall, Sygate Personal Fi-
rewall ve ZoneAlarm Pro gibi), gerek bu prog-
ramlar›n a¤ (LAN ya da WAN gibi) ve sistem gü-
venli¤i konusunda uzmanlaflmalar› ve gerekse ile-
ri düzey bilgisayar kullan›c›lar› için yararl›-gerek-
li olaca¤› inanc›yla de¤inmiyoruz.

MMiiccrroossoofftt  AAnnttiiSSppyywwaarree  BBeettaa  11::  Microsoft, ku-
rucusu ve sahibi Bill Gates’in evindeki bilgisayar-
lar›nda bile casus yaz›l›mlar›n bulunmas›n›n da
etkisiyle, Aral›k 2004 tarihinde ünlü antispyware
yaz›l›m firmas› Giant AntiSpyware’i sat›n alarak
program› Ocak 2005’te Microsoft AntiSpyware
ad› alt›nda piyasaya sürdü. Program henüz dene-
me (Beta) aflamas›nda, 31 Temmuz 2005 tarihi
itibariyle ya yine Beta sürümüyle, ama baflka bir
isimle ya da tam sürümüyle kullan›c›lar›n hizme-
tine sunulacak. Microsoft AntiSpyware’in flu an-
daki en iyi casus yaz›l›m önleyici program oldu-
¤unu; Ad-Aware ve Spybot - Search & Destroy
gibi bu konuda tan›nm›fl programlar› bile geride
b›rakt›¤›n› söyleyebiliriz. Program›, istedi¤iniz
dosyalar› ya da tüm bilgisayar›n›z› taratt›racak bi-
çimde ayarlayabilirsiniz, isterseniz taramay› oto-
matik olarak yapt›rabilirsiniz (örne¤in, her gün
saat 15.00’da). Program›n örne¤in an›nda koruma
(real-time protection) seçene¤i ile, internet ba¤-
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lant›n›z› izlemesini, her türlü casus yaz›l›m› ya da
d›flar›dan yap›lacak müdahaleyi daha bilgisayar›-
n›za bulaflmadan engellemesini sa¤layabilirsiniz.
Program›n önemli özelliklerinden biri, kendisini
otomatik olarak güncelleyebilmesi. Microsoft
AntiSpyware’in bilgisayar›n›zda mutlaka bulun-
mas›n› öneriyoruz.

Web Adresi: www.microsoft.com/athome/se-
curity/spyware/product

Ücreti: Ücretsiz

AAdd--AAwwaarree  SSEE:: Ad-Aware SE’nin virüsler d›-
fl›ndaki di¤er kötü niyetli yaz›l›mlar için en iyi gü-
venlik programlar›ndan biri oldu¤unu söylemek
olanakl›. Program, virüsler hariç tüm kötü niyetli
yaz›l›mlar› tar›yor. Program› “Perform full sys-
tem scan” modunda çal›flt›rman›zda yarar var;
böylelikle bilgisayar›n›zdaki tüm sistem, sürücü
ya da dosyalar taran›yor. Bir casus yaz›l›m buldu-
¤unda da sizin seçiminize göre ya karantinaya al›-
yor ya da siliyor. Kritik bir durumla karfl›laflt›¤›n-
da sistemi yeniden bafllat›yor ve iflletim sistemini-
zin (Windows 98 ya da XP gibi) etkin olmas›ndan
önceki tüm süreci tar›yor. Program› belirli aral›k-
larla güncellefltirmenizde de yarar var.  

Web Adresi: www.lavasoft.de

Ücreti: Ücretsiz

SSppyywwaarree  BBllaasstteerr:: Program, casus yaz›l›mlar›
bulup silen di¤er AntiSpyware programlar›n›
“sollayarak” kendi “kara listesinde” (veri banka-
s›) yer alan yaz›l›mlar›n bilgisayara bulaflmas›n›
daha bafltan engelliyor. Böylelikle yaz›l›mlar bil-
gisayar›n›za giremiyor, girse bile zarar veremi-
yorlar. Ayr›ca, program, siz internete her ba¤lan-
d›¤›n›zda onu etkinlefltirmenize gerek kalmadan,
üstelikte size hiç fark ettirmeyecek ve sizi engel-
lemeyecek biçimde kendili¤inden çal›flmaya bafl-
l›yor. Program› belirli aral›klarla güncellefltirme-

niz yeni yaz›l›mlara karfl› korunman›z aç›s›ndan
da önemli. Program› etkili bir flekilde kullanabil-
meniz için “Status” k›sm›nda bulunan “Enable
All Protection” seçene¤inin ve “Internet Explorer
- Restricted Sites” k›s›mlar›nda yer alan tüm seçe-
neklerin iflaretli olmas› gerekiyor. 

Web Adresi: www.javacoolsoftware.com

Ücreti: Ücretsiz

SSppyybboott  --  SSeeaarrcchh  &&  DDeessttrrooyy:: Bu program da en
nitelikli/baflar›l› güvenlik programlar›ndan biri.
Programla, Ad-Aware SE’de oldu¤u gibi virüsler
hariç tüm yaz›l›mlar› bulup etkisiz hale getirebili-
yorsunuz. Oldukça kapsaml› bir program; son
güncellenmifl haliyle birlikte 23.000’ne yak›n ya-
z›l›m› yakalayabiliyor. Türkçe versiyonunun ol-
mas› nedeniyle de kullan›fll› bir program oldu¤u
söylenebilir. Di¤er programlarda oldu¤u belirli
aral›klarla güncellefltirmenizde yarar var.  Progra-
m› etkili bir flekilde kullanabilmeniz için “Immu-
nize” ikonunun alt›nda yer alan “Enable perma-
nent blocking of bad addresses in internet explo-
rer” seçene¤inin iflaretlenmifl olmas› gerekiyor. 

Web Adresi: www.safer-networking.org

Ücreti: Ücretsiz

MMccAAffeeee  IInntteerrnneett  SSeeccuurriittyy SSuuiittee  ((VViirruuss  SSccaann,,
PPeerrssoonnaall  FFiirreewwaallll  PPlluuss,,  PPrriivvaaccyy  SSeerrvviiccee  vvee  SSppaamm
KKiilllleerr))::  McAfee Internet Security Suite’in inter-
net güvenli¤i konusundaki en iyi program oldu-
¤unu söylemeliyiz. Program, virüs, Truva at›, rek-
lam iletileri ya da internet solucanlar› gibi tüm kö-
tü niyetli yaz›l›mlara karfl› bir güvenlik çemberi
oluflturuyor. Örne¤in, McAfee Virus Scan seçe-
ne¤i ile, Windows’unuzu her bafllatt›¤›n›zda virüs
taramas› yapt›rabiliyorsunuz, program internete
ba¤land›¤›n›zda baflta internet ba¤lant›n›z olmak
üzere tüm gelen e-postalar›, ek dosyalar› (attach-
ment), indirdi¤iniz (download) programlar› tar›-
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yor, program ayr›ca isterseniz sizin belirleyece¤i-

niz bir zamanda da otomatik olarak tarama yapa-

biliyor. Bir casus yaz›l›m ya da kritik bir web say-

fas›yla karfl›laflt›¤›nda sizi uyar›yor, isterseniz

uyarmas›na gerek kalmadan silmesi yönünde de

komut verebiliyorsunuz. Kendi kara listesinde yer

alan web sayfalar›na girmek istedi¤inizde ya da

tehlikeli içerikler tafl›yan haber gruplar›na (mail

groups) üye olmak istedi¤inizde sizi uyar›yor ya

da izin vermiyor, belirli bafll›klar tafl›yan çöp pos-

talar›n› (“Hi”, “I Love You” gibi),  daha size ulafl-

madan engelliyor. Kiflisel mahremiyetinize yöne-

lik her türlü giriflimi (flifrelerinizin k›r›lmas› ya da

çal›nmas›, web taray›c›n›z›n ya da sayfan›z›n de-

¤ifltirilmesi-“Hack” edilmesi gibi) engelliyor. Da-

ha bir çok önemli özelli¤i olan McAfee Internet

Security Suite’i tercih etmenizi öneriyoruz. 

Web Adresi: www.mcafee.com

Ücreti›: 44.99 USD

BBiittddeeffeennddeerr  PPrrooffeessssiioonnaall  PPlluuss::  Program temel

olarak bir antivirüs koruma program›, ancak bu-

nun yan›nda Truva atlar›, internet solucanlar› ve

çeviriciler için de tam bir güvenlik sa¤l›yor. Ayr›-

ca, program›n kendisini otomatik olarak da gün-

celleme seçene¤i var. Program›n, bilinen tüm vi-

rüsleri tan›d›¤›n› öne sürmesinin yan›nda, isminin

çok duyulmam›fl olmas›n› da belirtmeliyiz. Ancak

bu durumunda tabi, program›n yeterince nitelik-

li/baflar›l› olmamas›ndan m›, yoksa McAfee, Nor-

ton ve Kaspersky gibi bilinen antivirüs program-

lar›n›n önüne geçememesinden mi kaynakland›¤›-

n› bilemiyoruz. 

Web Adresi: www.bitdefender.com,

www.dijitaltrend.com

Ücreti: 44.95 USD

NNoorrttoonn  IInntteerrnneett  SSeeccuurriittyy  ((PPeerrssoonnaall  FFiirreewwaallll,,
AAnnttiivviirruuss  vvee  AAnnttii  SSppaamm  22000044))::  Norton Internet
Security, Norton’un güvenlik duvar› olan Perso-
nal Firewall, antivirüs program› olan Norton Anti
Virüs ve antispam program› olan Norton Anti
Spam programlar›n›n tüm ifllevlerini kaps›yor.
Bilgisayar›n›za bu programlardan herhangi birini
ya da hepsini tek tek yüklemek yerine Norton In-
ternet Security program›n› yüklemek daha kolay
ve yararl› olacakt›r. Program, antivirüs ve antis-
pam özelliklerinin yan›nda (virüs taramas›, inter-
net solucanlar›na karfl› koruma, çöp postalar› filt-
releme gibi) örne¤in, girmek istemedi¤iniz ya da
kullanmak istemedi¤iniz tüm program, web say-
fas› ya da posta gruplar›na karfl› kiflisel bir güven-
lik çemberi gibi ifllev görüyor. Örne¤in, hangi
web sayfalar›na girece¤inize ya da web sayfalar›-
n›n aç›labilece¤ine siz karar/izin veriyorsunuz.
Ayr›ca, h›zl› temizleme (Quick Clean) seçene¤iy-
le de girdi¤iniz web sayfalar›na ait üm izleri (ad-
resleri vb) silebiliyorsunuz. Bu olumlu yanlar›n›n
yan›nda, yaln›zca Internet Security’nin de¤il tüm
Norton koruma programlar›n›n bilgisayar›n›z› ya-
vafllatt›¤›n›, Norton Anti Virüs’un baz› virüsleri
yakalayamad›¤›n› ya da tan›mlayamad›¤› baz›
programlara da virüsmüfl gibi davran›p örne¤in
otomatik olarak silebildi¤ini unutmamak gereki-
yor. Norton AV, örne¤in, istedi¤iniz flark›lar›
.mp3 olarak s›k›flt›r›p bilgisayar›n›za yüklemenizi
sa¤layan bir dönüfltürme program› olan Audio
Catalyst’in ya da .pdf (Adobe Acrobat Reader)
uzant›l› dosyalar› .doc (Word) uzant›l› dosyalara
dönüfltürmenizi sa¤layan PDFGrabber’›n kur (se-
tup) dosyalar›n› virüsmüfl gibi alg›layabiliyor. Bu
noktada, programa, örne¤in bir çöp postayla ya da
virüsle karfl›laflt›¤› anda ne yapaca¤›na iliflkin ola-
rak öncelikle size dan›flmas› gerekti¤ine yönelik
komut vermek (“Ask me what to do” seçene¤ini
iflaretlemek) yararl› olacakt›r. 

Web Adresi: www.symantec.com

Ücreti: 69.95 USD
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TTrreenndd  MMiiccrroo//PPCC--cciilllliinn  IInntteerrnneett  SSeeccuurriittyy::  Prog-
ram, virüslere, çöp postalara ve tüm casus prog-
ramlara karfl› güvenlik sa¤l›yor. E¤er etkin bir a¤
virüsü bulunursa bilgisayar›n etkilenmesini ve vi-
rüsün di¤er bilgisayarlara yay›lmas›n› engellemek
amac›yla da internet ba¤lant›s›n› bile kilitleyebili-
yor. Program›n yeni ç›kan virüslere karfl› kendisi-
ni otomatik olarak güncellemesi de olumlu bir
özelli¤i. Hotmail kullan›c›lar›n›n PC-cillin tara-
f›ndan korundu¤unu da söylemeliyiz.  

Web Adresi: www.trendmicro.com 

Ücreti: 69.00 USD

KKaassppeerrsskkyy  AAnnttiiVViirruuss  PPeerrssoonnaall::  Kaspersky An-
ti Virus, güncel iflletim sistemlerinin tümünü, e-
posta a¤ geçidini ve güvenlik duvar›n› destekli-
yor, virüsün sald›rabilece¤i her noktay› tar›yor.
Program, etkin internet ba¤lant›s› olan bir bilgisa-
yarda her üç saatte bir kendisini otomatik olarak
güncellemesiyle, üstelik internet ba¤lant›s› kesil-
di¤inde bu güncelleme ifllemine daha sonra ba¤-
lant›n›n sa¤land›¤› an b›rakt›¤› yerden devam et-
mesiyle (bu kullan›c›lar için tasarruf sa¤l›yor) ve
etkin durumdayken “sessiz sedas›z kendi kendisi-
ne” çal›fl›yor olmas› nedeniyle bilgisayar kullan›-
c›lar›n›n tercih etti¤i bir program. Ancak, McAfee
Virus Scan ya da Norton Anti Virus kadar genifl
bir virüs tan›ma kapasitesinin olmamas› olumsuz
yönlerinden.  

Web Adresi: www.kaspersky.com

Ücreti: 41.50 USD

AAccrroonniiss  PPrriivvaaccyy  EExxppeerrtt  SSuuiittee  77::  Bu program,
özellikle iflletim sistemi ve çeflitli uygulamalar ta-
raf›ndan kullan›c›dan habersiz olarak kaydedilen
kiflisel bilgileri ortadan kald›r›yor. Bu güvenlik
program›yla, örne¤in Windows taraf›ndan kayde-
dilen gezindi¤iniz web sayfalar›, girdi¤iniz paro-
lalar (örne¤in, üye oldu¤unuz bir sinema sitesine

girerken kulland›¤›n›z flifreler) ve görüntüledi¤i-
niz belgeler gibi özel verilerin baflkalar›n›n eline
geçmesini engellemifl oluyorsunuz. Program,
özellikle gizlili¤iniz, casus yaz›l›mlar ve reklam
pencereleri için ideal.

Web Adresi: www.acronis.com

Ücreti: 29.99 USD

AAsshhaammppoooo  WWiinnOOppttiimmiizzeerr  PPllaattiinnuumm  SSuuiittee  22::
WinOptimizer Platinum Suite 2, temizlik ve gü-
venlik araçlar› ile Windows’unuzun yükünü ha-
fifleterek sisteminizin daha h›zl›, temiz ve güven-
li olmas›n› sa¤l›yor. Program, temizlik modülleri
(Drive Cleaner, Registry Cleaner ve Internet Cle-
aner) ve ifllev modülleri (File Associator, IP Spam
ve PopUps) bafll›klar› alt›nda toplanabilir. Bu se-
çenekleri kullanarak, örne¤in sabit diskinizdeki
kullan›lmayan (“art›k” durumda bulunan) dosya-
lar› bulup temizleyebilir, böylelikle de bofl alan
yaratabilirsiniz. Windows kay›t defterindeki kul-
lan›lmayan dosyalar› saptay›p silebilir, böylece de
sisteminizin daha h›zl› ve güvenli çal›flmas›n› sa¤-
layabilirsiniz. Internet Cleaner seçene¤iyle de, in-
ternette gezinirken siz fark›nda olmadan sistemi-
nize bulaflan ve güvenli¤inizi tehdit eden bilgileri
bulup silebilirsiniz. Program, e¤er isterseniz bü-
tün bu güvenlik ifllemlerini tek komutla gerçek-
lefltirmesi aç›s›ndan kullan›fll›, ancak bilgisayar›-
n›zda bir baflka güvenlik yaz›l›m› da varsa e¤er
(örne¤in, Acronis Privacy Expert Suite ya da Nor-
ton Internet Security gibi) ifllevini ve etkilili¤ini
yitiriyor. Bu noktada, baz› güvenlik programlar›-
n›n, kendileri yüklendikten sonra bir baflka gü-
venlik program›n›n yüklenmesini engelledi¤ini de
söylemeliyiz. Diyelim ki, bilgisayar›n›z›n daha
güvenli olmas›n› istedi¤iniz için iki antivirüs
program›n bulunmas›n› istiyorsunuz ve diyelim
ki, bilgisayar›n›zda Norton Anti Virüs var. Bu du-
rumda Norton Anti Virüs Kaspersky Anti Vi-
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rüs’ün yüklenmesini engeller. Burada, mant›ksal
olarak ya da teknik aç›dan bak›ld›¤›nda, birbiriy-
le uyum sa¤layan iki antivirüs program›n› (örne-
¤in, Norton AV ve AntiVir Personal Edition) bil-
gisayar›n›za yükleyebilece¤inizi, ancak, bunun
birçok aç›dan çok riskli olaca¤›n› belirtelim. 

Web Adresi: www.ashampoo.com

Ücreti: 49.99 USD

Internet ortam›nda mahremiyeti ve güvenli¤i
sa¤laman›n çok güç oldu¤unu, hatta % 100 gü-
venlik sa¤laman›n da neredeyse olanaks›z oldu-
¤unu söylemeliyiz. Ancak, yukar›da k›saca tan›t-
maya çal›flt›¤›m›z programlardan “Microsoft An-
tiSpyware”, “Ad-Aware”, “Spybot - Search &
Destroy” ve “Spyware Blaster” programlar›n›n
virüsler d›fl›ndaki tüm kötü niyetli yaz›l›mlar için
bafll› bafl›na bir koruma çemberi oluflturaca¤›n›
söyleyebiliriz. Baflkalar› taraf›ndan sanki güven-
lik paranoyan›z varm›fl gibi alg›lanma kayg›n›z›
bir yana b›rak›p (sanki böyle bir paranoyan›z›n ol-
mas› da kötü bir fleymifl gibi J) bu dört program›
da bilgisayar›n›za yüklemenizi öneririz. Bu prog-
ramlardan hiçbiri birbirleriyle çak›flmazlar dola-
y›s›yla bilgisayar›n›za zarar vermezler, üstelik bi-
rinin yakalayamad›¤› casus yaz›l›m› ötekinin ya-
kal›yor olmas› da önemli bir özellik, bir anlamda

birbirlerini tamaml›yorlar. Bu programlara ek ola-
rak, özellikle virüsler, truva atlar› ve çöp postalar-
la bafla ç›kabilmek için, internet güvenli¤i konu-
sundaki en iyi iki program olan (tabi ki bizce)
McAfee Internet Security Suite ve Norton Inter-
net Security programlar›ndan birini yüklemenizi
öneririz. Ancak, McAfee’nin gerek sistem perfor-
mans›n› düflürmemesi/yormamas› ve gerekse ör-
ne¤in casus yaz›l›mlara karfl› daha etkili olmas›
nedeniyle Norton’un birkaç ad›m önünde oldu¤u-
nu ve en az›ndan bugün itibariyle (May›s 2005)
biliflim dünyas›ndaki en iyi güvenlik program›
(tabiî ki yine bizce) oldu¤unu söyleyebiliriz.

Baz› güvenlik programlar› kendilerini otoma-
tik olarak güncellerken (auto update) baz› prog-
ramlar› sizin belirli aral›klarla güncellemeniz
(manuel update) gerekmektedir. Bu noktada, han-
gi güvenlik program›n› kullan›rsan›z kullan›n,
program(lar)›n›z› belirli aral›klarla (örn., en geç
on günde bir kez) güncellemenizin çok yararl›
olaca¤›n› söylemeliyiz.

KKaayynnaakkllaarr
...(2004). Chip, Say›: 6, 8, 9.

...(2004). Byte, Say›: 7, 12.

...(2004). Pcnet, Say›: 80.

...(2004). Pcworld, Say›: 25.



TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 36, HAZ‹RAN 2005

113

SELİM HOCA’NIN FARELERİ
Prof. Dr. Selim Hovardao¤lu

Çizen: Ozan Hovarda¤olu

AArrtt››kk  hheerrflfleeyyiinn  ddee¤¤iiflflttii¤¤iinnii  bbiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Bir zamanlar mutfak faresi..

Sonra birgün labroseksüel
fareler ç›kt›.

Ama durun...!
fiimdi günün trendi metroseksüel fare olmak!

Peki siz metroseksüel fare misiniz? Metroseksüel farelerin al›flkanl›klar› sizde var m›? 
‹flte bu sorulara yan›t bulmak için Selim Hoca’y› izlemeye devam edin...

..tarla feresi gibi çeflitli fareler vard›...


