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Lájk buktatta le a telefontolvajt
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Magyarország — Saját balféksége buktatta le K. Andrást (24), aki a kínálkozó alkalomra lecsapva vágta zsebre egy 17 éves alsóörsi fiatal
bringázás közben elhagyott okostelefonját.
Hiába cserélte ki ugyanis a SIM kártyát, a bekapcsoláskor a telefon felcsatlakozott az internetre, és belépett
a tulajdonos Facebook-oldalára, ahol aztán a férfi a tulajdonos nevében lájkolt egy bejegyzést. A
kerékpáros másnap a közösségi oldalon próbálta megállapítani a készülék helyzetét. Ekkor derült ki
számára, hogy a nem túl becsületes megtaláló járt az adatlapján. A nyomok alapján a rendőrök megtalálták
a Veszprémben élő K. Andrást, majd a házkutatás során a készüléket is. A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság szerint a férfi elismerte: véletlenül lájkolta az ominózus bejegyzést, és még azt is
megmutatta, hová dobta el a közel 80 ezer forintos készülékből kiszedett SIM kártyát.
Nem ő volt az első, aki melléfogott a könnyű prédának tűnő okostelefonnal. A Sziget-fesztiválon egy
önkéntes, B. Ádám nyúlta le egy olasz fiatal talált tárgyként leadott készülékét. Balszerencséjére azonban a
tulajdonos egy alkalmazást telepített a telefonjára, amely lefotózta a tolvajt, és a GPS-koordináták
kíséretében elküldte a képet a megadott e-mail címre.
B. Ádám a Szigeten lopott egy Júliusban szintén a Facebook fedett fel egy Tiszafüreden akcióba lépő tolvajt. A lopás után Tamás nem
jelentkezett ki a közösségi oldalról, ezért amikor a delikvens lefotózta magát, és kiposztolta a képet, az
telefont, amely elárulta
megjelent az adatlapján.

Az arab férfit lopott mobiljával fotózta barátja

Minden okostelefon tulajdonosnak érdemes felkészülni egy esetleges lopásra. Ezt tanácsolja Csizmazia István IT-biztonsági szakértő, az
Antivírus blog szerzője, aki szerint a népszerű platformokra számos olyan nyomkövető alkalmazás érhető el, amellyel egy másik
készülékről egy internetes térképen megnézhetjük, merre van az elveszett, ellopott telefonunk, és távolról törölhetjük róla a személyes
adatainkat.
K. P.

Tetszik 16 személy kedveli ezt Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az
ismerőseidnek.

