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1,86 milliárd felhasználó (évente 17%-al emelkedik)
1,23 milliárd naponta bejelentkezik (1,15 milliárd az 
okostelefonjáról)
307 millió európai felhasználó
Percenként 5 új profil (becsült adat: 83 millió hamis 
profil)
Naponta 350 millió képfeltöltés
A 18-24 évesek 50%-a reggel ránéz a facebookra
Átlagosan 20 percet tölt egy
felhasználó a facebookon.
Az üzletek 42%-a állítja, hogy a facebook döntő, 
vagy meghatározó szerepet játszik az üzleti 
értékesítésükben. 

Megosztott Információk: post, komment, videó, fotó, állapotfrissítés 4,5 milliárd/nap
Erotikus önportré, Családi képek gyerekekről, pornográf képek
18 év alatt bűncselekmény 204. § megszerez, tart (3 év)
készít, nagy nyilvánosságra hoz (5 év) Letörölhetetlen



Hamis profil!!!



A jelszóválasztás fontos!!!



Adatbiztonság!!!

Melyik a jó jelszó?

alma

EjMiAKoTyKe#4,6

Kata1234

Jelszo123

buksi5



Megosztás!?

Az arckép, munkahely és telefonszám ismerete már elegendő lehet zaklatáshoz!

A sok megosztott információ „személyiséglopás"-hoz vezethet – pl. hitelfelvétel.

A közösségi oldalak elérhetőségével komoly károkat is lehet okozni...

Példa:

Facebook, freemail, gmail jelszók megszerzése, ezen adatokkal belépés a fiókokba

és az ott lévő magánbeszélgetések, képek és egyéb információk közzététele

különböző fórumokon, jelszavak megváltoztatása.

A fiókok eredeti tulajdonosa nem fér hozzá többé a fiókjaihoz és csak a

következményeket láthatja!

Munkahely elvesztése, mivel a kiteregetett információkat a munkahely nem tudja

tolerálni

Mi történt?

Információs rendszer vagy adat megsértése 423. §

Hatásos védelem kijátszása (2 év)

Megváltoztat, töröl (3 év)



Megosztott képek - Metadata

A okos telefonnal készített képek GPS koordinátákat is tárolhatnak a

kép meta információi között.

Ez Pl. Meta adat online keresővel meg is tekinthető, így

meghatározható, hogy a kép hol készült.

A meta információk eltávolítására vannak programok, de manapság az

operációs rendszerekbe is beépítik ezt a funkciót.

A Facebook, az Instagram és a Twitter törli ezeket a felhasználó helyett,

de a Tumblr, a Flickr, a Google+ és a Dropbox nem távolítja el a meta

adatokat.



Biztonságban?



A „forrás”

HACKER CRACKER

SCRIPT KIDDIE



Naponta 32.000 kártékony weboldal születik

◆ Teljesen megbízható, ártalmatlan weboldalak is 
áldozatául esnek

• Kártékony reklámok

• SQL injection (beviteli mezőkön keresztül…)

• Felhasználói tartalmak (fórumokra linkek bejuttatása)

• Eltulajdonított belépési adatok

• Támadás szolgáltatok és webszerverek ellen

• Kártékony programok

• Megtévesztő hekker trükkök (hamis vírusirtók)



Szavak, amire ne keressünk!
- screensavers 59,1 %

- lyrics

- free 21,3 %

- web

- olympics

- videos

- celebrities

- music

- news

- health

- economic crisis



Telepített alkalmazások megfontolandó

engedélyei:
Mikrofonunk távoli használata

Kameránk távoli ki-be kapcsolása

GPS pozíciónk

WiFi adataink továbbítása

SD adathordozónk írása, olvasása, formázása

Címjegyzékünk harmadik féllel való megosztása

Emelt díjas számok értesítés nélküli hívása

Védelem:
Jelszavas

Feloldó minta (látszhat a kijelzőn)

Ujlenyomat

Retina scan

Google Android Device Manager (vagy az ESET Mobile Security )

Zárolás távolról

GPS pozíció lekérése

Zajkeltés

Üzenetküldés

Teljes törlés

Okostelefon . . . 



Online bankolás . . . 

(Az ESET tanácsai ahhoz, hogyan előzzük meg a bankszámláink 

elleni támadást)

1. Használjunk megbízható eszközt

2. Legyünk óvatosak, hogy hol lépünk be a fiókunkba

3. Legyen naprakész a számítógépünk

4. Használjunk megbízható és naprakész biztonsági megoldást

5. Alkossunk egy erős jelszót és ne használjuk máshol

6. Használjunk kétfaktoros azonosítást

7. Ne dőljünk be a csapdáknak

8. Jelentkezzünk ki, ha befejeztük az online bankolást

9. Aktiváljuk az SMS értesítéseket

10.Virtuális bankkártya használata



Köszönöm a figyelmet ☺

Elek Gábor c. r. alezredes







https://www.facebook.com/Megfelemlites

http://www.police.hu/UGYINTEZES
http://www.saferinternetday.hu/
mailto:bejelentes@biztonsagosinternet.hu
https://www.facebook.com/Megfelemlites
mailto:bejelentes@biztonsagosinternet.hu
http://www.megfelemlites.hu/
mailto:megfelemlites@felelosen.hu

