
Kedves Olvasó!

Itt a szeptember, az ősz, az iskolakezdés. Az ilyenkor adódó bokros teendők mellett talán akad egy kevés idő a 
szeptemberi friss IT-morzsák átlapozására is. Tematika nélkül, változatosan csak a legérdekesebbeket emelném ki, 
így az őszi falevelek színességét az összeállítás is tükrözi.

Hasznos böngészést kívánok!

KLIKK
Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu

Hatalmas biztonsági baki a 
Facebookon

Egy biztonsági rést kihasználva 
bármelyik felhasználó törölhette 
bármelyik másik facebookos fotóit. 

Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20130904_hatalmas_biztonsag
i_baki_a_facebookon
2013. szeptember 4.

Így törhető fel bármelyik titkosítás

A brute force-támadásokról valószínűleg 
mindenki hallott már - de mi is az 
pontosan? 

Forrás: http://pcworld.hu/szoftver/igy-torheto-fel-
barmelyik-titkositas.html
2013. szeptember 2.

Meglepően nagy siker a kalózböngésző

Hamarosan érkeznek a Mac OS X 
és Linux rendszereken futó 
verziók.

Forrás: 
http://pcworld.hu/szoftver/megle

poen-nagy-siker-a-kalozbongeszo.html

A csecsemők egy órán belül Facebookoznak

A legtöbb brit újszülött egy órán belül közösségi sztár. 
Forrás: http://pcworld.hu/kozosseg/a-csecsemok-egy-
oran-belulfacebookoznak.html
2013. szeptember 2.

800 ezer Chrome-felhasználó jelszavait lopták el

E-mailben és facebookos üzenetként is terjed az a facebookos videónak álcázott kártevő, ami egy 
vizsgálat szerint már 800 ezer Chrome böngészőt használó jelszavát lopta el. Most jönnek a firefoxosok. 
Forrás: http://hvg.hu/tudomany/20130902_chrome_facebook_jelszolopas
2013. szeptember 2.
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Hardverdiagnosztizáló szoftverek 
bemutatója 1.

E kiegészítő, a hardver védelmét és 
monitorozását segítő szoftverek közül 
nagy örömmel ajánlhatjuk a minőségi 

hazai termékeket. 
Forrás: 
http://itcafe.hu/cikk/hardver_diagnosztika_aida_hds_as
hampoo_speccy_ahdm/eloszo.html

Hardverdiagnosztizáló szoftverek 
bemutatója II.

Újabb hardvermonitorozó és tesztelő 
szoftverek terítéken, ezúttal a freeware 
kínálatból. A tudással általában nincs 
gond, de az UI-kon itt-ott lenne mit 

csiszolni. 
Forrás: 
http://itcafe.hu/cikk/hardver_diagnosztika_crystalmark
_hwinfo_cpuz_gpuz/hardverdiagnosztika_masodik_resz
_eloszo.html

Miért jó a Linux a kíváncsi szemek 
ellen?

Hárombetűs ügynökségek, trójaiak, 
mindenre kíváncsi keresők. Jobb-e 
Linuxot használni, ha nyugodtan 

szeretnénk gépünk elé ülni a mindennapokban? 
Forrás:
http://itcafe.hu/cikk/lehallgatasbiztos_e_a_linux/leggye
ngebb_lancszem.html

Leplezze le telefonja adatfaló appjait!

Ha a telefonunkkal a netre csatlakozunk, 
olykor akkor is van adatforgalom, amikor 
semmit sem csinálunk. De vajon mely 
alkalmazások falják az adatokat?

Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20130901_Leplezze_le_telefon
ja_adatfalo_appjait

Pavlovi módszer szoktat le a Facebookról

Megrázza a felhasználót a csuklótámasz, ha túl sokat lóg a közösségi oldalon. A kíméletesebb változatban 
telefonon hordják le a facebookozót. 
Forrás: http://www.origo.hu/techbazis/20130902-pavlovi-modszer-szoktat-le-afacebookrol.html
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