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570 millió napi
látogató val, 500 millió

regisztrált és 400 millió aktív
felhasználóval az in ternet

egyik leglátogatott abb
oldala a Facebook. A tagok

átlagosan 130 ismerőssel
rendelkeznek, havonta 70 új
tartalmat, együttesen pedig
1 milliárd képet töltenek fel.

Kapcsolódó anyagok
Vívóleckével készült a szerepre
Nem érintkezhetnek a tanárok diákjaikkal a
Facebookon
A FarmVille tulajdonosa alkalmazza a
MySpace egykori főnökét
Billiós károkat okoznak a közösségi
portálok?
Félmilliárd felhasználó fölött jár a Facebook
Eltávolítottak egy gyilkosnak szentelt
Facebook-oldalt
Kétmillió forintot gyűjtöttek Ungvárynak a
Facebookon
Mégis lesz pánikgomb a Facebookon
Obama és Lady Gaga fej fej mellett a
Facebookon

Magyarokat is átvert a Facebook-kártevő

Mintegy hetvenezer magyar Facebook-felhasználó dőlt be
annak a vírusnak, amely egy különleges videót ígért a
közösségi oldalon.

Az üzenőfalra írt bejegyzés látszólag egy
ismerőstől érkezett „Az emberek 98
százaléka nem tudja 17 másodpercnél
tovább nézni ezt a videót” címmel. 

A linkre rákattintva úgy tűnik, nem okoz kárt
a videó, ám a gyanútlan felhasználó
nevében továbbküldi magát az
ismerősöknek, és még „lájkolja” is az
üzenetet, vagyis úgy tesz, mintha nekünk
tetszett volna a dolog. Mivel ilyenkor a
többség egyáltalán nem gyanakszik, az
üzenet hihetetlenül gyorsan terjedt, óránként
több ezer ember dőlt be az átverésnek, ami
ismét ráirányította a figyelmet a közösségi
oldalak veszélyeire.

Az eredeti, kártékony üzenet most már nem érhető el, hétfő
éjszaka eltávolították az oldalról, ám több – ártalmatlan –
csoport is alakult az átverésre reagálva. „Az emberek 98
százaléka 17 másodperc alatt dől be a linknek”, „Az
emberek 98%-a nem tudja felfogni, hogy adathalászat
áldozata lesz” – ilyen csoportok létrehozásával utaltak a
magyar „fészbúkosok” a hiszékeny kattintgatókra.

Hogyan kerüljük el a támadásokat a közösségi
oldalakon?

Csökkentsük a nyilvános profilon látható adatok mennyiségét, és csak a teljesen
megbízható barátainknak engedjük a teljes adatlaphoz való hozzáférést! Ehhez
listákra kell bontani az ismerősöket.
A gyanús leveleket nem szabad megnyitni, még ha egy baráttól is érkeznek.
Utasítsuk vissza az ismeretlenektől érkező meghívókat!
Érdemes megfontolni, milyen csoporthoz csatlakozunk, mert személyes adataink
egyszerre rengeteg ember számára válnak elérhetővé.
Ami egyszer felkerült az internetre, az örökre megmaradhat. Hiába törlünk később
egy közösségi oldalra feltöltött képet, időközben bárki lementhette, ezért végig kell
gondolni, mit szeretnénk évek múlva is viszontlátni.
Legyünk óvatosak, ha harmadik féltől származó alkalmazásokat telepítünk, mert
akár bűnözőktől is származhatnak!
Legyünk résen, mielőtt a Tetszik vagy Like gombra nyomunk: elterjedt olyan vírus is,
amely a „lájkolás” után minden ismerősnek kéretlen levelet küld.

Aggályos a Facebook háttere
Csizmazia István, a Sicontact Kft. IT-biztonsági szakértője

„A magyarított Facebook-kártevő azért lehetett sikeres, mert jó és figye lemfelkeltő volt a
magyar fordítás, nem úgy, mint a tört magyarsággal megfogalmazott hamis banki
értesítők” – mondta Csizmazia István, a Sicontact Kft. IT-biztonsági szakértője. 

Szerinte az átlagos felhasználó számára túl bonyolultak a biztonsági beállítások, de
aggályosnak tartja a Facebook hátterét is: az alapító Mark Zuckerberg ugyanis az üzleti
koncepció kizárólagos jogait, illetve az induláskori személyes adatokat is vitatható
körülmények között szerezte meg. Most pedig – üzletemberként – abban érdekelt, hogy a
hirdetők minél több embert elérje nek és minél több pénzt fizessenek. 

„Ha mindent külön enge délyezniük kellene a felhasználóknak, akkor nehezebben tudnák
eladni a felületet” – mondta Csizmazia István. Szerinte a közösségi oldalakon a jövőben
még több hasonló támadásra számíthatunk, hiszen a Facebookra mintegy félmilliárdan
regisztráltak, ezért ideális terep a rosszindulatú támadásokra.

Legfrissebb hírek

08:50 Az üvegbe zárt

gondolkodás

08:47 Jobbak a fővárosi

gyermekek esélyei

08:20 Heidum Bernadett

élményekkel tért haza

08:15 Ételintolerancia: tünetek

08:01 Újabb magyar építészsiker

07:46 A dohányfüst káros

hatását játszották el

07:30 Borászat hajókból

07:20 On The Spot: Fidel Castro

lánya megszökött Kubából

07:10 Közeleg a filléres

okostelefonok kora

07:08 20 zöld pályázatot

támogat a főváros

06:57 Érdemes-e eladás előtt

felújítani az ingatlant?

06:34 Soulbreakers: koncert új

énekesnővel és Tátrai Tiborral

05:20 A már meglévő rendszerre

alapoznák a mobilfizetést

04:01 Változik a vízi

közlekedésről szóló törvény

02:25 Ukrajnában feloszlatták a

Berkutot

Kvízpróba
Mi történt a múlt héten?

A nap fotója – Az üvegbe zárt gondolkodás 

Agyának felépítését bemutató szobrával pózol a skót Angela
Palmer.

Időzített gomba – Mesterségünk címere

Minden suszternak lyukas a cipője.

A hét fotói – Egy hét kép – 2014. 02. 17. – 24.

Egy hét fotókban elbeszélve a képgalériában.
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