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Kedves Klikkelők! 

E havi számunkban KLIKK rovatunkat főként a biztonság témaköréből válogatott cikkekkel töltöttem 
meg. Így szó esik a határtalan okosítás biztonsági kérdéseiről, a vállalati biztonságról, a gyermekek 
védelméről, a Facebook által létrehozott biztonsági fórumról, de, hogy más témát is érintsünk, belekerült 
három ajánlat a felhasználók számára egy új alkalmazásról, valamint laptopvásárlási tippekről. 

Hasznos böngészést kívánok! 

Vitéz Veronika, rovatgazda 

                                                                                                                          

Érdekességek az IT világából 

Vitéz Veronika  

A dolgok internete volna az új vadnyugat? 
A gyártók sem igazán figyelnek a biztonságra, 
hogy várhatnánk el a fogyasztóktól ugyanezt? 
Még a rendőrségi kamerák képei is 
illetéktelenekhez kerültek. Felkészülni, vigyázz, 
új frontot nyitnak a hackerek! 
Forrás: http://itcafe.hu/hir/az_iot_arnyoldala.html 

 

Ön szerint hány százalékos a belülről 
tökéletesnek látszó biztonság? 
Az idén 1700 IT-biztonsági szakembert 
kérdeztek a meg a kutatók a Cisco nemzetközi 
biztonsági felméréséhez. A kutatók arra voltak 
kíváncsiak, hogy a vállalatok hogyan ítélik meg 
saját felkészültségüket egy esetleges támadás 
esetén. Ami senkit sem lepett meg: a belsős 
biztonsági szakemberek sokkal jobbnak ítélték a 
cégen belüli biztonsági helyzetet, mint a külső 
szakértők.  

Forrás: http://bitport.hu/szemleletvaltasra-erett-az-it-

biztonsag-kezelese 

 

Régi hiányosságot pótol a YouTube 
Ha gyerek van a családban, akkor a táblagép, 
vagy mobil előtt YouTube-ozó kiskorú képe 
valószínűleg mindennapos. Noha a szolgáltató 
szigorúan ellenőrzi a feltöltött anyagokat és egy 
gyerek elméletileg nem találkozhat nem neki 
való tartalommal, a gyakorlatban ez nem így 
van, és csak szerencse kérdése, hogy mibe fut 
bele böngészés közben. Forrás:  

http://bitport.hu/regi-hianyossagot-potol-a-youtube 

 



 

Biztonsági fórumot hozott létre a Facebook 
Az együttműködéstől azt várják, hogy 
gyorsabban és hatékonyabban tudnak fellépni a 
netes fenyegetésekkel szemben. Forrás: 

http://itcafe.hu/hir/facebook_threatexchange.html 

 

 
 

A határtalan renyheségre épít egy új amerikai 
startup 
A szabadság földjén akkora a jólét, hogy már a 
pizzással sem kell beszélniük a tehetősebbeknek. 
Igény szerint kiértékelik a vérnyomást is. 
Forrás: http://itcafe.hu/hir/lusta_amerikaiak.html 

 

 

Ezt mérlegeld egy laptop vásárlásakor - első 
rész 
Megmutatjuk, hogy miket érdemes megfontolni 
egy új notebook megvétele előtt. Forrás: 

http://pcworld.hu/tippek/ezt-merlegeld-egy-laptop-

vasarlasakor-elso-resz.html 

 

 

 

Ezt mérlegeld egy laptop vásárlásakor - 
második rész:  
Megmutatjuk, hogy milyen dolgokat érdemes 
megfontolni egy új notebook megvétele előtt. 
Forrás: 

http://pcworld.hu/hardver/ezt-merlegeld-egy-laptop-

vasarlasakor-masodik-resz.html 

 

 


